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شركـــة توزيـــع الكهربــــاء
المساهمة العامة
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حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم
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حضرة صاحب السمو الملكي األمير
حسين بن عبداهلل الثاني المعظم
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املحتويات
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،

ي�ضرين باإ�ضمي وا�ضم زمالئي اأع�ضاء جمل�س االإدارة اأن اأحييكم اأطيب حتية واأن اأرحب بكم اأجمل ترحيب يف هذا االجتماع 
ال�ضركة  اأعمال  نتائج  لكم  والأعر�س  ع�ضر  اخلام�س  ال�ضنوي  التقرير  حل�ضراتكم  الأقدم  لل�ضركة  العامة  للهيئة  العادي 

واإجنازاتها خالل العام 2013.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،،،
بالرغم من التحديات وال�ضعوبات التي واجهت ال�ضركة خالل العام 2013 وتاأثريات ارتفاع اأ�ضعار الطاقة الكهربائية، 
بلغت  �ضافية  اأرب��اح  حتقيق  من  متكنت  وحديثة،  �ضاملة  عمل  ومنهجيات  وا�ضحة  روؤي��ة  من  متتلكه  ومبا  ال�ضركة  اأن  اال 
)2،864،424( دينار، مع علمنا باأن هذه االرباح ما زالت دون امل�ضتوى املاأمول الذي ن�ضبوا اليه لتحقيق عوائد منا�ضبة 

ان�ضجامًا مع الرخ�ضة املمنوحة لل�ضركة. 

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،،،
االإ�ضتجابة  على  وحر�ضت  عملها،  وبرامج  م�ضاريعها  تنفيذ  يف  واإمكانياتها  مواردها  على  وباالإعتماد  ال�ضركة  اإ�ضتمرت 
الكاملة للطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية، واإعداد الربامج ملواجهة النمو املت�ضارع يف االأحمال، واإتخذت العديد من 
االإجراءات خلف�س الفقد الكهربائي، الذي يعترب من اأهم ال�ضعوبات التي مازالت تواجه عمل ال�ضركة، ب�ضبب التعديات 
من قبل البع�س الإ�ضتجرار الطاقة الكهربائية بطرق غري م�ضروعة، رغم ما اأحرزته ال�ضركة من تقدم يف احلد من هذه 
امل�ضكلة، ومل تاألو ال�ضركة جهدًا يف العمل على احلد من االإنقطاعات الكهربائية، من خالل حت�ضني �ضبكاتها الكهربائية، 
واإجراء ال�ضيانة الدورية الالزمة لها، حيث مت الرتكيز على تطوير معدات ال�ضيانة وخ�ضو�ضًا ال�ضيانة على الكهرباء 
احلية، و�ضراء املزيد من االآليات لدعم الور�س الفنية بها، ل�ضمان اإ�ضتمرارية و�ضول الطاقة الكهربائية واخلدمات املرافقة 

لها اإلى امل�ضرتكني باأعلى درجات املوثوقية، تنفيذًا الإلتزاماتها وتعهداتها جتاه هوؤالء امل�ضرتكني.
كما وا�ضلت ال�ضركة تقدمها امللمو�س بتنفيذ امل�ضاريع الكربى، حيث مت اإجناز االأعمال الالزمة لتزويد م�ضروع جر مياه 
للمراقبة  مركز  ت�ضغيل  على  امل�ضروع  اإ�ضتمل  وقد  دينار،  مليون   )13( حوايل  بلغت  وبكلفة  الكهربائية  بالطاقة  الدي�ضي 
محطات  وكهربة  تركيب  اإلى  باالإ�ضافة  الدي�ضي،  منطقة  ويف  الرئي�ضية  ال�ضركة  مكاتب  يف   )SCADA( والتحكم 
ومغذيات جديدة، كما مت اجناز م�ضروع العدادات الذكية التي ُتقراأ عن بعد، والتي يتم تركيبها على محطات التحويل 
الفرعية، حيث قامت ال�ضركة برتكيب )180( عداد، و�ضيتم تطبيق هذا امل�ضروع على عدد اأكرب من امل�ضرتكني يف حال 

ثبوت جدوى هذا امل�ضروع، وح�ضب ما تقت�ضيه احلاجة.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،،،
و�ضركات  الكهرباء  قطاع  تنظيم  هيئة  مع  بالتعاون  فعملت  االهتمام،  جل  املتجددة  الطاقة  مو�ضوع  ال�ضركة  اأولت  لقد 
الكهرباء العاملة يف القطاع على اإ�ضدار االأدلة االإر�ضادية لربط ُنظم م�ضادر الطاقة املتجددة، باإ�ضتخدام عداد �ضايف 
القيا�س، والنقل بالعبور، كما تلقت ال�ضركة العديد من طلبات الربط لنظم م�ضادر الطاقة املتجددة باإ�ضتخدام عدادات 
�ضايف القيا�س، ومت ربط كافة االأنظمة التي اإ�ضتوفت �ضروط الربط مع ال�ضبكات الكهربائية العائدة لل�ضركة، باالإ�ضافة 
الى قيام ال�ضركة بتقدمي املعلومات الفنية ملطوري م�ضاريع الطاقة املتجددة �ضمن العرو�س املبا�ضرة التي تخ�س امل�ضاريع 

الواقعة �ضمن مناطق عمل ال�ضركة.  



9

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،،،
العاملني  واإن  واالإنتاجية،  للعمل  االأ�ضا�ضي  عمادها  هو  ال�ضركة  يف  الب�ضري  املال  راأ�س  باأن  را�ضخا  اإميانا  ال�ضركة  توؤمن 
فيها ي�ضطلعون مبهام وم�ضوؤوليات تت�ضم باحل�ضا�ضية وال�ضعوبة، نظرًا خل�ضو�ضية و�ضمولية الن�ضاط الذين يعملون فيه، 
التاأهيل  وبرامج  خطط  بتنفيذ  ال�ضركة  وا�ضلت  فقد  الب�ضرية،  املوارد  ودور  االأهمية  العايل  التقدير  هذا  مع  واإن�ضجاما 
االإلتزام  على  تاأكيدًا  ذلك  وياأتي  الوظيفية،  واملراتب  امل�ضتويات  مختلف  من  العاملني  وق��درات  �ضوية  لرفع  والتدريب 
واالإ�ضتمرار يف تقدمي اأف�ضل �ضبل الرعاية والتحفيز لهم، لتحقيق اأعلى درجات اال�ضتقرار الوظيفي، ومبا يعود ذلك على 

تقدم م�ضتويات االأداء واإجناز االأهداف واالأعمال املطلوبة.
     

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،،،
اأما على �ضعيد عالقات ال�ضركة مع الغري، فقد ركزت على توثيق عالقاتها مع االأجهزة احلكومية املخت�ضة، وعلى وجه 
لعمل  الداعمة  االأخرى  واملوؤ�ض�ضات  وتنظيمه،  بالقطاع  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضات  باإعداد  ال�ضلة  ذات  املوؤ�ض�ضات  اخل�ضو�س 
امل�ضاهمة  التي حتر�س من خاللها على  روؤيتها  لتحقيق  العالقات،  باإيجابية هذه  الرا�ضخ  اإميانها  اإنطالقًا من  ال�ضركة، 
املطلوبة،  االإحتياجات  وفق  الكهربائية  الطاقة  توفري  فيها من خالل  وامل�ضاهمة  املختلفة،  التنموية  االأهداف  يف حتقيق 
وباأعلى درجات اجلودة والتميز. واإميانًا من ال�ضركة مب�ضوؤوليتها االإجتماعية، فقد عمدت اإلى التعاون مع موؤ�ض�ضات املجتمع 
فتح  ذلك:  ومن  ال�ضركة،  تتبناها  التي  االجتماعية  امل�ضوؤولية  اطار  �ضمن  اأو  تقدمها،  التي  اخلدمات  جمال  يف  املحلي، 
العديد  بالتن�ضيق مع اجلامعات واملعاهد والنقابات املهنية والعامة، وامل�ضاهمة يف  التدريب للطلبة واخلريجني  جماالت 
من برامج الدعم والرعاية االن�ضانية واالجتماعية والرتبوية، وذلك لتدعيم وتعزيز وتطبيق مفهوم امل�ضوؤولية االجتماعية، 
حيث قامت ال�ضركة بالعديد من الن�ضاطات يف هذا املجال، ومت تقدمي املعونات املادية والعينية ل�ضريحة كبرية من اأبناء 

املجتمع، اإ�ضتملت على تقدمي الدعم املبا�ضر الى عدد من اجلمعيات اخلريية واالأندية ال�ضبابية واجلامعات واملدار�س.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،،،
وبالرغم من الظروف والتحديات االإقت�ضادية وال�ضعوبات االإجتماعية الراهنة، فاإن ال�ضركة توؤكد لكم تطلعاتها امل�ضتقبلية 
لتحقيق املزيد من االإجنازات والنجاحات، وحتقيق االهداف املو�ضوعة �ضمن موؤ�ضرات ومعايري االأداء املعتمدة يف خططها 

اال�ضرتاتيجية، واحلر�س على تنفيذها باأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.

وختامًا، فاإنني اأكرر الرتحيب بكم، وال ي�ضعني بهذه املنا�ضبة اإال اأن اأتقدم بخال�س ال�ضكر والتقدير لل�ضادة رئي�س واأع�ضاء 
التنفيذيني،  وامل��دراء  وم�ضاعديه  العام  واملدير  االدارة،  جمل�س  اأع�ضاء  ولزمالئي  اململكة،  كهرباء  �ضركة  اإدارة  جمل�س 
ولكافة امل�ضوؤولني والعاملني، مقدرين للجميع جهودهم املخل�ضة التي اأ�ضفرت عن حتقيق هذه االإجنازات الكبرية، �ضائاًل 
اهلل عز وجل التوفيق والنجاح لكم جميعًا، واأن حتقق �ضركتكم املزيد من التقدم واالزدهار يف ظل ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

امللك عبداهلل الثاين اإبن احل�ضني حفظه اهلل. 

                        رئي�س جمل�س الإدارة

                             د. يا�سر العدوان
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جملــــ�س الإدارة 

�سركة كهرباء اململكة ل�ستثمارات الطاقة وميثلها :

  عطوفة الدكتور يا�ضر مناع الع�دوان/ رئي�س جمل�س االإدارة.. 1

 �ضع���ادة الدكتور عدنان محمد ح�ضن �ضع���د/ نائبًا للرئي�س.. 2

 عطوفة املهن�د�س م�روان عب�د اهلل ب�ضن����اق/ ع�ضوًا. . 3

 عطوف��ة ال�ضي�د اأ�ض�ام�ة م�ح�م�د ج����رادات/ ع�ضوًا. . 4

 �ضع���ادة  ال�ضي�د عم����ر زهي����ر ملح����س/ ع�ضوًا. . 5

 �ضع���ادة  ال�ضي�د �ضالح علي ع��ودة ه�الالت/ ع�ضوًا.. 6

 �ضع���ادة الدكتور م�ضل�ح اأحم����د الطراون���ة/ ع�ضوًا.. 7

املدير العام
املهند�س »محمد اأمني« فريحات لغاية 2014/5/5

املدير العام بالإنابة
املهند�س ح�ضان ذنيبات اعتبارًا من تاريخ 2015/4/30

مدققو احل�سابات
ال�ضادة اآرن�ضت ويونغ

Ernst & Young
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تقرير جمل�س الإدارة
روؤيــتــنــا

االإنتاجية،  م�ضتويات  اأف�ضل  اإلى  ال�ضركة  باأداء  واالرتقاء  للم�ضرتكني،  الكهربائية  الطاقة  �ضلعة  تقدمي  التميز يف  حتقيق 
وحتقيق عوائد مالية منا�ضبة.

ر�ســالــتــنــا
تدعيم وتعزيز النظام الكهربائي ملواجهة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية، وتزويد م�ضرتكينا بخدمة كهربائية ذات 

موثوقية عالية، وتوريدها باأعلى درجات الكفاءة واجلودة .

تاأ�سي�س ال�سركة
بتاريخ  و�ضجلت   1997 ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  الأحكام  وفقًا  العامة  امل�ضاهمة  الكهرباء  توزيع  �ضركة  تاأ�ض�ضت 
دينار، متلك  براأ�ضمال مقداره ع�ضرة ماليني  رقم )335(  العامة حتت  امل�ضاهمة  ال�ضركات  �ضجل  �ضباط 1998 يف   12
احلكومة منه )75%( و�ضركة الكهرباء الوطنية )25%( مق�ضمًا اإلى اأ�ضهم مت�ضاوية بقيمة اإ�ضمية دينار لل�ضهم الواحد، 
وتنفيذًا للخطط والربامج احلكومية اخلا�ضة باإعادة هيكلة وخ�ضخ�ضة قطاع الكهرباء املقرة يف الت�ضعينات، وا�ضتنادًا 
اإلى ا�ضرتاتيجية خ�ضخ�ضة قطاع الكهرباء التي اأقرها جمل�س الوزراء يف عام 2001 واإلى قانون الكهرباء العام املوؤقت 
ال�ضادر يف عام 2001، فقد ا�ضُتكملت عملية اخل�ضخ�ضة لل�ضركة ومت توقيع االتفاقيات املرتبطة بعملية البيع ونقل ملكية 

ال�ضركة اإلى �ضركة كهرباء اململكة ال�ضتثمارات الطاقة بتاريخ 2008/7/2 وبن�ضبة )%100(.

اأهداف ال�سركة ون�ساطها الرئي�سي
واملتمثل برتكيب  الإن�ضائها  الرئي�ضي  والهدف  االأ�ضا�ضي  الن�ضاط  لها  املمنوحة  والرخ�ضة  لل�ضركة  االأ�ضا�ضي  النظام  حدد 
وت�ضغيل و�ضيانة نظام التوزيع �ضمن منطقة التوزيع والتزويد بالتجزئة التابعة لل�ضركة، وممار�ضة اأعمال التوزيع والتزويد 
بالتجزئة للطاقة الكهربائية للم�ضتهلكني يف منطقة عملها �ضمن اأف�ضل املوا�ضفات واملعايري النوعية ملواجهة الطلب على 

الطاقة، و�ضمان ا�ضتمرارية تزويد امل�ضتهلكني بها باأعلى درجات الكفاءة وباأقل التكاليف املمكنة.

اأماكن ال�سركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها
تقع مكاتب االإدارة الرئي�ضية لل�ضركة يف 
عمان، وتقوم ال�ضركة مبمار�ضة ن�ضاطها 
الكرك،الطف محافظات:  يف  واأعمالها 
االأغوار)من  يلة،معان،العقبة،ومنطقة 
احلمه �ضمااًل وحتى البحر امليت جنوبًا( 
واملنطقة ال�ضرقية من اململكة )الروي�ضد، 
والر�ضم  وال�ضفاوي(،  االأزرق  الري�ضة، 
اخلا�ضة  التوزيع  مناطق  يو�ضح  املبني 
اجل��دول  يبني  كما  جغرافيًا،  بال�ضركة 
ال�ضركة  املرفق مناطق وعناوين مكاتب 

	واعداد العاملني يف كل منها:  
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حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل
بلغ حجم اال�ضتثمار الراأ�ضمايل يف ال�ضركة لعام 2014 )16،228،267( دينار.

ال�سركات التابعة لل�سركة 
اأ- يوجد �ضركة تابعة واحدة لل�ضركة وهي �سركة كهرباء محافظة اإربد وتاليًا معلومات عنها:

     - ا�سم ال�سركة: �ضركة كهرباء محافظة اإربد امل�ضاهمة العامة. 
     - نوع ال�سركة: م�ضاهمة عامة محدودة.

     - الن�ساط الرئي�سي لل�سركة: ممار�ضة اأعمال التوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية للم�ضتهلكني يف كامل 
         منطقة امتياز ال�ضركة.

     - ن�سبة ملكية ال�سركة الأم فيها:
        متتلك ال�ضركة ما جمموعه )4،436،800( �ضهمًا من اأ�ضهم �ضركة كهرباء محافظة اربد البالغة )8( ماليني �ضهم، 

        ومتثل ما ن�ضبته )55.46%( منها، علمًا باأن القيمة اال�ضمية لل�ضهم الواحد تبلغ دينار اردين.
     - عنوانها:اإربد/ �س.ب )46( رمز بريدي )21110( هاتف: )027201500( فاك�س: )027245495(.
     - عدد موظفيها :  بلغ عدد موظفي  �ضركة كهرباء محافظة اإربد يف نهاية عام 2014 )1172( موظفًا.

     - ل يوجد فروع لل�سركة.
     - امل�ساريع اململوكة من قبل ال�سركة التابعه وروؤو�س اأموالها:

        متتلك ال�ضركة التابعة )286719( ح�ضة/ دينار يف �ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية من جمموع ح�ض�س ال�ضركة 
        البالغة )2.5( مليون ح�ضة/ دينار علمًا باأن قيمة احل�ضة الواحدة دينارًا اأردنيًا واحدًا.

     - نبذة عامة عن ال�سركة التابعة:        
        �ضجلت ال�ضركة لدى وزارة االقت�ضاد الوطني عام 1957 با�ضم �ضركة كهرباء اإربد االأهلية و�ضدر         قانون امتيازها 
با�ضم �ضركة كهرباء لواء عجلون يف عام 1961، والذي مبوجبه ح�ضلت ال�ضركة          على حق توليد ونقل وتوزيع الطاقة 

الكهربائية لكامل منطقة ااْلمتياز التي ت�ضم محافظات اإربد وجر�س واملفرق وعجلون. 
وعليه بداأت ال�ضركة باإجراءات تركيب محطات التوليد والتحويل وبناء خطوط التوزيع وتنفيذ م�ضاريع الكهرباء يف مدن 
وقرى منطقة االمتياز وت�ضفية م�ضاريع االإنارة التي كانت تديرها املجال�س البلدية يف حينه، وربطها على �ضبكة كهربائية 
خا�ضة بال�ضركة. لقد �ضهدت ال�ضركة منذ عام 1961 تطورًا ملحوظًاً من حيث ات�ضاع رقعة املنطقة املخدومة بالكهرباء 
اأ�ضبح عدد املدن والقرى يف نهاية عام 2012)326( مدينة وقرية و)927( جتمعا  واأعداد املدن والقرى املنارة، حيث 
�ضكنيًا ريفيًا، وارتفع راأ�ضمال ال�ضركة من )285( األف دينار عام 1962 لي�ضبح )6( مليون دينار حاليًا. ومع �ضدور قانون 
الكهرباء العام، وتاأ�ضي�س �ضلطة الكهرباء االأردنية، التي اأوكل لها مهمة توليد الطاقة الكهربائية يف اململكة، توقفت ال�ضركة 
عن التوليد ب�ضكل نهائي يف نهاية عام 1997، وانح�ضر عملها يف نقل وحتويل وتوزيع الطاقة الكهربائية �ضمن منطقة 
االمتياز،واأ�ضبحت ت�ضتجر حاجتها من الطاقة الكهربائية من ال�ضبكة الوطنية اخلا�ضة ب�ضركة الكهرباء الوطنية  )�ضلطة 

الكهرباء االأردنية �ضابقًا(.
ب- يوجد �ضركة حليفة هي �ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية، حيث متتلك �ضركة توزيع الكهرباء ن�ضبة )12.03%( بقيمة 
)300781( دينار من راأ�س مال �ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية البالغة )2.5( مليون دينار، علمًا باأن قيمة ال�ضهم 

الواحد دينارًا اأردنيًا واحدًا، وتقوم هذه ال�ضركة بت�ضنيع محوالت توزيع الكهرباء، وت�ضتخدم ال�ضركة جزءًا من اإنتاجها.
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اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم

 
الدكتور يا�سر مناع العدوان / رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد : 1953
املوؤهل العلمي : دكتوراه اإدارة عامة 1983/ اإدارة وحتليل �ضيا�ضات – جامعة جنوب كاليفورنيا.

تاريخ الع�ضوية: 2011/8/17

اخلربات
•  مدير عام موؤ�ض�ضة ال�ضمان االجتماعي 1999 - 2000.	
•  نائب رئي�س جامعة الريموك 1994 - 1999.	
•  عميد كلية االإدارة واالقت�ضاد 1991 - 1992.	
•  نائب رئي�س جمل�س االعتماد للتعليم العايل.	
•  اأ�ضتاذ االإدارة/ جامعة الريموك 1984 - 2006.	
•  اأ�ضتاذ االإدارة/ كلية طالل اأبو غزالة الإدارة االأعمال 2007 - 2008.	
•  رئي�س �ضندوق اإ�ضتثمار اموال ال�ضمان االجتماعي 2012.	

الع�سويات احلالية
•  ع�ضو جمل�س اأمناء اجلامعة االأردنية منذ عام 2010 .	
•  ع�ضو اللجنة التوجيهية ل�ضيا�ضة العلوم والتكنولوجيا الوطنية منذ عام 2011.	
•  جلنة اإدارة �ضندوق اال�ضتثمار / اجلامعة االأردنية منذ عام 2010.	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة يف �ضركة كهرباء اململكة وحتى 2013/11	

الع�سويات ال�سابقة
•  ع�ضو جمل�س اأمناء جامعة البلقاء التطبيقية.	
•  ع�ضو جمل�س اأمناء جامعة اآل البيت.	
•  نائب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة الفو�ضفات االأردنية.	
•  ع�ضو جمل�س ديوان اخلدمة املدنية.	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة بنك االإ�ضكان للتجارة والتمويل.	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة م�ضت�ضفى امللك املوؤ�ض�س عبد اهلل اجلامعي.	
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الدكتور عدنان محمد ح�سن �سعد / نائب الرئي�س
تاريخ امليالد : 1944

تاريخ الع�ضوية : 2008/7/13
دكتوراه يف البرتوكيماويات من جامعة مان�ض�ضرت )بريطانيا( / 1976

اخلربات العملية
•  1977- 1983 رئي�س ق�ضم البرتول يف معهد الكويت لالأبحاث العلمية.	
•  1983- 1990 خبري للطاقة يف منظمة االأوبك ثم م�ضت�ضار ل�ضركات نفطية يف الكويت.	
•  1990- 2003 مدير عام ل�ضركات مختلفة عاملة يف جمال النفط والغاز يف دول: الكويت، االأردن، قطر، واأبو ظبي.	
•  2003 وحتى االآن مدير عام ال�ضركة ال�ضرقية للتجارة واملقاوالت يف االأردن. 	
•  حا�ضل على )6( �ضهادات يف االإدارة من اأوهايو يف اأمريكا و)3( �ضهادات تقدير يف االإدارة العامة من      اأبو ظبي 	

و�ضوريا وم�ضر وم�ضجل با�ضمه )3( حقوق اخرتاع.
• الع�ضويات احلالية وال�ضابقة	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة يف �ضركة كهرباء اإربد.	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة يف �ضركة كهرباء اململكة وحتى نهاية العام 2012.	

املهند�س مروان عبد اهلل محمد ب�سناق / ع�سو
تاريخ امليالد : 1938

تاريخ الع�ضوية : 2011/8/17
خريج فرادي هاو�س لندن عام 1961

ع�ضو جمعية املهند�ضني الكهربائيني / بريطانيا

اخلربات العملية
• لهذا 	 رئي�ضًا  ثم  واالإن�ضاءات، ومن  التنفيذ  ق�ضم  االأردنية منذ عام 1962 يف  الكهرباء  �ضركة   مهند�س كهربائي يف 

الق�ضم، ثم مديرًا لالأق�ضام الفنية، ثم نائبًا للمدير العام ومديرًا لالأق�ضام الفنية، ثم مديرًا عامًا لل�ضركة اعتبارًا من 
.1991/10/1

الع�سويات احلالية وال�سابقة
•  ع�ضو يف جمل�س اإدارة �ضركة الكهرباء االأردنية منذ تاريخ 1997/2/10.	
•  ع�ضو جمل�س اأمناء اجلامعة االأردنية.	
•  ع�ضو جمل�س اأمانة عمان الكربى.	
•  ع�ضو هيئة مديري �ضركة مياه االأردن )مياهنا(.	
• توليد 	 �ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  االأردنية  الكهرباء  و�ضلطة  االإ�ضمنت  �ضركة  اإدارة  جمل�س  يف  �ضابق  ع�ضو   

الكهرباء املركزية وال�ضركة العامة للتعدين و�ضركة توزيع الكهرباء امل�ضاهمة العامة.
•  رئي�س اللجنة التن�ضيقية العليا لل�ضركات العاملة يف قطاع الكهرباء.	
•  ع�ضو اللجنة التوجيهية العليا مل�ضروع كهربة الريف االأردين.	
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ال�سيد اأ�سامة محمد جرادات / ع�سو
تاريخ امليالد : 1955

تاريخ الع�ضوية : 2011/8/17

املوؤهالت العلمية
ماج�ضتري اإدارة عامة / اجلامعة االأردنية 1989، دبلوم تاأهيل للتدري�س والتدريب 1987، بكالوريو�س يف االإدارة العامة / 

اجلامعة االأردنية 1978.

املوؤهالت العملية
•  محا�ضر غري متفرغ يف كلية غرناطة / اإربد )1979 – 1985(.	
•  م�ضاعد بحث وتدري�س / اجلامعة االأردنية )1985 – 1989(.	
•  محا�ضر متفرغ يف اجلامعة االأردنية / كلية االقت�ضاد - ق�ضم اإدارة عامة )1989 – 1993(.	
•  مدير الدرا�ضات واملعلومات يف ديوان الرقابة والتفتي�س االإداري منذ عام )1993 – 1994(.	
•  محا�ضر غري متفرغ يف اجلامعة االأردنية / كلية االقت�ضاد.	
•  مدير الدرا�ضات والبحوث / وزارة التنمية االإدارية منذ عام )1994 – 1999(.	
•  مدير التخطيط والبحوث يف معهد االإدارة العامة )1999 – 2000(.	
•  م�ضت�ضار معايل رئي�س ديوان اخلدمة املدنية )2000/1/1 – 2000/10/31(.	
•  مقرر اأعمال جمل�س اخلدمة املدنية )1994 – 2001(.	
•  م�ضت�ضار معايل وزير التنمية االإدارية )2000/10/31 – 2001/10/16(.	
•  خبري يف برنامج حتديث وتطوير القطاع احلكومي/ تب�ضيط االإجراءات وو�ضف الوظائف )2000–2003(.	
•  م�ضرف فني لربنامج حتديث وتطوير القطاع العام.	
•  امل�ضاركة يف العديد من الدورات والربامج التدريبية يف جمال و�ضف وت�ضنيف الوظائف والتنظيم االإداري.	
• اإدارة 	 االأزم��ات،  اإدارة  التفاو�س،  اإدارة  الب�ضرية،  املوارد  اإدارة  اال�ضرتاتيجي،  التخطيط  جماالت:  عدة  يف  مدرب   

املدنية، تخطيط  واخلدمة  االإداري  التنظيم  املدربني،  تدريب  القيادة،  امل�ضاريع،  اإدارة  الوقت،  اإدارة  االجتماعات، 
وتنظيم اأعمال املديرين، و�ضف وت�ضنيف الوظائف وتب�ضيط االإجراءات، تقييم االأداء املوؤ�ض�ضي والفردي يف املعهد 

الوطني للتدريب، والعديد من املراكز واملعاهد التدريبية العامة واخلا�ضة يف داخل االأردن ودول اخلليج العربي.
•  باحث يف جماالت اإعادة التنظيم وو�ضف وت�ضنيف الوظائف، واإعداد اأنظمة التنظيم االإداري واملعمار الوظيفي والتدريبي.	
•  �ضارك يف ور�ضة عمل يف اإيطاليا/ تورينو حول الدور اجلديد للحكومة يف ظل املتغريات اجلديدة 1998.	
•  �ضارك يف ندوة تطوير االأجهزة املعنية بالتدريب/ بر�ضلونة – اإ�ضبانيا 2000.	
•  �ضارك يف دليل االإ�ضالح االإداري الذي اأعد من قبل برنامج االإ�ضالح االإداري يف الدول العربية )اإيطاليا - تورينو( ملدة اأ�ضبوعني 2001.	
• 	.ILO مدرب يف املركز العربي تورينو / اإيطاليا 
•  اأمني عام وزارة التنمية االإدارية بالوكالة عدة اأ�ضابيع منذ )1995–1999(، ثم )2001–2003( ب�ضكل م�ضتمر.	
•  م�ضت�ضار يف جائزة جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�ضني لتميز االأداء احلكومي وال�ضفافية           )2003–2004–	

2005( على التوايل.
•  مدير عام املعهد الوطني للتدريب )معهد االإدارة العامة �ضابقًا( منذ 2001 وحتى 2012/7.	
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ال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س/ ع�سو
تاريخ امليالد : 1960

تاريخ الع�ضوية : 2011/8/17
املوؤهل العلمي : ماج�ضتري يف اإدارة االأعمال تخ�ض�س مالية وم�ضرفية دولية عام 1991 من جامعة

بريمنغهام يف اململكة املتحدة.

اخلربات العملية
خربة م�ضرفية تفوق )26( عامًا، حيث بداأ حياته العملية عام 1985 يف بنك االإ�ضكان للتجارة والتمويل، ثم عمل كنائب 
واأ�ضبح عام 2000 مديرًا رئي�ضيًا يف موؤ�ض�ضة االين�س كابيتل االأمريكية/ مكتب  العام لبنك الدوحة عام 1999،  للمدير 
البحرين )وهي من كربى �ضركات اإدارة اال�ضتثمار بالعامل(، ثم عاد والتحق بالبنك عام 2002 كمدير الإدارة اخلزينة 
واال�ضتثمار، وا�ضتلم من�ضب رئي�س املجموعة امل�ضرفية يف اآذار من عام 2009، اإلى اأن ا�ضتلم من�ضب املدير العام لبنك 

االإ�ضكان للتجارة والتمويل خالل عام 2010، وهو ع�ضو يف جلنة اإدارة املخاطر، وجلنة التحكم املوؤ�ض�ضي يف البنك.

الع�سويات احلالية
•  نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضركة املتخ�ض�ضة للتاأجري التمويلي / االأردن.	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة امل�ضرف الدويل للتجارة والتمويل / �ضوريا.	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة بنك االأردن الدويل / لندن.	
•  ع�ضو هيئة مديري �ضركة املركز املايل الدويل / االأردن.	
• 	.)KADDB( ع�ضو هيئة مديري مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�ضميم والتطوير 
•  ع�ضو جمل�س �ضندوق ا�ضتثمار اأموال املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان االجتماعي / االأردن.	
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ال�سيد �سالح علي عودة هاللت / ع�سو 
تاريخ امليالد : 1965

تاريخ الع�ضوية: 2008/7/13
املوؤهل العلمي: �ضهادة الكلية الع�ضكرية امللكية/ 1985.

بكالويو�س اإدارة اأعمال 2010.
ماج�ضتري اإدارة اأعمال 2012.

اخلربات العملية
•  1985- 2006 �ضابط يف القوات امل�ضلحة االأردنية )عقيد متقاعد(.	
•  2006 - 2010  مدير اإداري يف �ضركة امل�ضتثمرون العرب املتحدون.	
• مدير العالقات العامة يف �ضركة امل�ضتثمرون العرب املتحدون.	
• اأمني جمل�س االإدارة يف �ضركة امل�ضتثمرون العرب املتحدون.	
•  نال االأو�ضمة التالية: اال�ضتحقاق الع�ضكري/ الكوكب االأردين/ الو�ضام الرئا�ضي النم�ضاوي اخلا�س.	

الع�سويات احلالية وال�سابقة
•  ع�ضو جمل�س اإدارة �ضابق يف �ضركة امل�ضتثمرون وال�ضرق العربي لال�ضتثمارات ال�ضناعية والعقارية.	
•  ع�ضو جمعية اجلودة االأردنية.	
•  ع�ضو جمعية القيادات االإدارية االأردنية.	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة مركز اال�ضت�ضارات والتدريب التابع جلمعية القيادات االإدارية.	
•  رئي�س هيئة مديري �ضركة م�ضراته العاملية لال�ضتثمارات والتدريب.	
•  مدرب معتمد / ملوا�ضيع االإدارة واالأعمال واإدارة التمّيز واملوارد الب�ضرية.	
•  ع�ضو جمعية املدربي االأردنيني.	
•  ع�ضو احتاد املدربني العرب.	
•  قام بتاأليف كتابني بعنوان: 	
•  اإدارة التمّيز، و	
•  االإدارة الفّعالة للموارد الب�ضرية.	

الدكتور م�سلح اأحمد الطراونة / ع�سو
تاريخ الوالدة: 1971

تاريخ الع�ضوية : 2011/8/17

املوؤهالت العلمية
•  دكتوراه حتكيم جتاري دويل / جامعة ابردين – بريطانيا عام 1998.	
•  ماج�ضتري قانون جتاري / جامعة ابردين – بريطانيا، بدرجة امتياز عام 1994.	
•  بكالوريو�س حقوق / جامعة موؤتة عام 1993  بدرجة امتياز مع مرتبة ال�ضرف االأولى )الرتتيب االأول على م�ضتوى 	

الكلية واجلامعة لدفعة عام 1993(.
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• اململكة 	 م�ضتوى  على  الرابع  والرتتيب  اجلنوب  م�ضتوى محافظات  على  بدرجة ممتاز  االأول  الرتتيب  عامة،  ثانوية   
االأردنية الها�ضمية عام1989.

اخلربات العملية
• واال�ضت�ضارات 	 املحاماة  ممار�ضة   :2001 عام  منذ  الها�ضمية  االأردنية  اململكة  محاكم  اأمام  للرتافع  جماز  محامي   

القانونية يف الق�ضايا التجارية واملدنية و�ضياغة  ومراجعة العقود واالتفاقيات باللغتني العربية واالإجنليزية.
• املالية 	 واملطالبات  واالإن�ضاءات  املقاوالت  عقود  ق�ضايا  من  العديد  1998: محكم يف  عام  منذ  معتمد  دويل   محكم 

البحرين،  قطر،  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  ال�ضودان،  )االأردن،  يف  وال�ضركات  ال�ضمان،  وعقود  الفكرية  وامللكية 
�ضنغافورا، تركيا(.

•  عميد �ضوؤون الطلبة يف جامعة موؤته منذ عام 2011 ولغاية تاريخه.	
•  محامي وم�ضت�ضار �ضفارة اململكة العربية ال�ضعودية يف عمان.	
•  محامي وم�ضت�ضارقانوين لعدد من ال�ضركات يف االردن وخارجها.	
•   خبري قانوين معتمد لدى املحكمة التجارية بفينا يف ق�ضية اعتمادات م�ضتندية عام 2004.	
•   خبري معتمد لدى املحكمة االبتدائية يف دولة قطر يف ق�ضايا ملكية فكرية منذ عام 2005.	
•  خبري قانوين لدى املركز الدويل لف�س املنازعات اال�ضتثمارية )ICSID( عامي 2009-2008.	
•  خبري معتمد لدى املحاكم االأردنية يف العالمات التجارية.	
•  اأ�ضتاذ)برف�ضور( يف القانون التجاري- كلية احلقوق- جامعة موؤتة.	
•  عميد م�ضارك لل�ضوؤون االأكادميية ورئي�س برنامج القانون واأ�ضتاذ القانون التجاري امل�ضارك يف كلية القانون - جامعة 	

قطر 2005- 2008.
•  اأ�ضتاذ زائر يف القانون التجاري لدى  كلية احلقوق – جامعة البحرين 2005-2004.	
•  محا�ضر غري متفرغ يف كلية القانون / جامعة ابردين – بريطانيا 1994 – 1997.	
•  ع�ضو محكمة لندن للتحكيم الدويل منذ 1997 ولغاية 2002.	
•  محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم العربية.	
•  امل�ضاركة يف و�ضع م�ضروع قانون التحكيم االأردين رقم )31( ل�ضنة 2001.	
•  امل�ضاركة يف العديد من املوؤمترات والندوات وور�س العمل والدورات الدولية واالإقليمية واملحلية يف جماالت القانون 	

املختلفة محا�ضرًا وم�ضاركًا.
•  رئي�س ق�ضم القانون اخلا�س / كلية احلقوق – جامعة موؤتة ابتداًء من تاريخ 2001/9/2 ولغاية 2002/8/31.	
•  نائب عميد كلية احلقوق / جامعة موؤتة اعتبارًا من 2002/9/1 – ولغاية 2003/9/1.	
•  نائب عميد �ضوؤون الطلبة يف جامعة موؤتة لعام 2010.	
•  مدرب يف جماالت التحكيم )برامج يف اإعداد املحكم(، واجلوانب القانونية للتجارة االلكرتونية، وغ�ضيل االأموال، و�ضياغة 	

العقود والت�ضريعات، وتاأ�ضي�س ال�ضركات واأحكام ال�ضجل التجاري وامللكية الفكرية )باللغتني العربية واالإجنليزية(.
• عمان 	 وجامعة  االأردنية،  اجلامعة  العليا يف  الدرا�ضات  لطلبة  املختلفة  التجاري  القانون  ملواد  متفرغ   محا�ضر غري 

العربية، وجامعة العلوم االإ�ضالمية العاملية.
•  محا�ضر ومدرب معتمد لدى مركز الدرا�ضات القانونية والق�ضائية يف دولة قطر.	
•  رئا�ضة وع�ضوية ع�ضرات جلان مناق�ضة طلبة املاج�ضتري والدكتوراه يف االأردن واخلارج.	
•  رئا�ضة وع�ضوية ع�ضرات جلان التاأديب والتحقيق وغريها من اللجان اجلامعية يف االأردن وخارجها.	
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اأ�ضماء اأع�ضاء الإدارة العليا لل�رشكة ونبذة تعريفية عن كل منهم

 م. »محمد اأمني« عبد احلافظ العارف الفريحات/ املدير العام لغاية 2014/5/5
تاريخ امليالد : 1960   تاريخ التعيني : 2006/7/15

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية

اخلربات العملية
• اإلى رئي�س ق�ضم الدرا�ضات الفنية، ثم 	  1990- 2006/7 تدرج يف عدة مواقع وظيفية ابتداًء من مهند�س تخطيط 

الوطنية )�ضلطة  الكهرباء  �ضركة  التخطيط يف  ل�ضوؤون  العام  املدير  وانتهاًء مب�ضاعد  الفني،  التخطيط  دائرة  مدير 
الكهرباء االأردنية �ضابقًا(.

•  2006/7  ولغاية 2014/5/5 مدير عام �ضركة توزيع الكهرباء.	
•  ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة كهرباء محافظة اإربد امل�ضاهمة املحدودة حتى تاريخ 2011/4/9.	
•  ع�ضو يف هيئة املديرين يف �ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية لغاية 2014/4/29.	
•  ع�ضو اللجنة التوجيهية العليا مل�ضروع كهربة الريف االردين لغاية 2014/4/29.	

 م. ح�سان اأحمد �سالمة ذنيبات / املدير العام بالإنابة من تاريخ 2014/4/30
تاريخ امليالد : 1957 تاريخ التعيني : 7 /11 /1981

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية / قوى 1981 

اخلربات العملية
•  1981 عمل يف عدة مواقع وظيفية يف منطقة توزيع الكرك والطفيلة ابتداًء من مهند�س كهرباء، ثم مدير منطقة، ثم 	

مدير تنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء الكرك حتى تاريخ 2014/4/20.
•  نائب مدير عام ال�ضركة من تاريخ 2014/4/21 ولغاية 2014/4/29.	
•  مدير عام لل�ضركة باالإنابة من تاريخ 2014/4/30 ولغاية 2014/12/31.	
•  رئي�س جلنة التوزيع يف االحتاد العربي للكهرباء.	
•  ع�ضو يف هيئة املديرين يف �ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية من �ضهر )2014/6(.	
•  ع�ضو اللجنة التوجيهية العليا مل�ضروع كهربة الريف االأردين من �ضهر )2014/5(.	

 م. محمد امحمد �سليمان املزايدة / املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء معان
تاريخ امليالد : 1957     تاريخ التعيني : 1981/12/2

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية / قوى 1981

اخلربات العملية
•  1981-1992 تدرج يف العمل من مهند�س كهرباء اإلى مدير دائرة كهرباء الطفيلة يف �ضلطة الكهرباء االأردنية.	
•  1992 ولتاريخه مدير تنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء معان.	
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 م. يا�سني خالد �سعيد اخل�ساونة / م�ساعد املدير العام لل�سوؤون الفنية / املكاتب الرئي�سية
تاريخ امليالد : 1955  تاريخ التعيني : 1987/6/1

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية 1977

اخلربات العملية
•  1977- 1985 عمل يف �ضلطة وادي االأردن ثم يف م�ضاريع كهربائية ومقاوالت يف ال�ضعودية.	
•  1985- 1987 عمل رئي�س ق�ضم يف م�ضنع الزجاج يف االأردن.	
•  1987- 1998 تدرج يف عدة مواقع وظيفية ابتداًء من مهند�س توزيع اإلى مديرًا ملنطقة توزيع كهرباء معان يف �ضلطة 	

الكهرباء االأردنية، ثم مديرًا ملنطقة توزيع كهرباء الطفيلة يف �ضركة الكهرباء الوطنية.
• وادي 	 توزيع كهرباء  ملنطقة  تنفيذيًا  ثم مديرًا  وال�ضرقية،  االأردن  وادي  توزيع كهرباء   1998- 2010 مدير منطقة 

االأردن وال�ضرقية.
•  2010/6/15 وحتى االآن م�ضاعد املدير العام لل�ضوؤون الفنية.	

 م. عدنان فالح م�سلح الهباهبة / املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء العقبة من تاريخ 2014/6/1
تاريخ امليالد : 1958    تاريخ التعيني : 1990/3/3

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية 1983

اخلربات العملية
• 1983 - 1990 مهند�س مقيم واإ�ضراف على اأعمال التمديدات الكهربائية للمباين وامل�ضانع.	
•  1990 - 2002 عمل مهند�س توزيع ثم مديرًا ملنطقة توزيع كهرباء الطفيلة يف �ضركة توزيع الكهرباء )�ضلطة الكهرباء 	

االأردنية �ضابقًا(.
• 2003 - 2006 رئي�س ق�ضم اخلطوط يف منطقة معان يف �ضركة الكهرباء الوطنية.	
•   2007 - 2008 مديرًا للدائرة الفنية يف منطقة توزيع كهرباء الكرك.	
•   2008 - 2012 مديرًا لدائرة ال�ضيانة والت�ضغيل يف منطقة توزيع كهرباء العقبة، ثم مديرًا تنفيذيًا لنف�س املنطقة.	
•  2012/10 – 2014/5/30 مديرًا تنفيذيًا يف املكاتب الرئي�ضية.	
•   2014/6/1 ولتاريخه مديرًا تنفيذيًا ملنطقة توزيع كهرباء العقبة.	
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 م. رمي »محمد �سعيد« اأحمد حمدان / م�ساعد املدير العام ل�سوؤون التنظيم والتخطيط / املكاتب الرئي�سية
تاريخ امليالد : 1969  تاريخ التعيني : 1993/2/20

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية 1993

اخلربات العملية
•  1993 - 2008 تدرجت يف عدة مواقع وظيفية ابتداًء من مهند�ضة درا�ضات اإلى رئي�س ق�ضم درا�ضات امل�ضرتكني ثم 	

مديرًا لدائرة التخطيط.
•  2008 - 2009 م�ضاعد املدير العام لل�ضوؤون الفنية.	
•  2008/8 اأمني �ضر جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س االإدارة وحتى 2013/9/19.	
•  2008/8 اأمني �ضر جمل�س االإدارة وحتى تاريخه.	
•   2005 ولتاريخه ع�ضوًا يف جلنة التخطيط املنبثقة عن االحتاد العربي للكهرباء.	
•  8/10/ 2009 وحتى االآن م�ضاعد املدير العام ل�ضوؤون التنظيم والتخطيط.	

 م. �سعيد حامد محمد عبيدات / املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء وادي الأردن وال�سرقية
تاريخ امليالد : 1960       تاريخ التعيني : 1991/11/9

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية 1989

اخلربات العملية
•  1991 - 2000 مهند�س كهرباء يف منطقة توزيع كهرباء معان.	
•  2000 وحتى االآن تدرج يف عدة منا�ضب وظيفية يف منطقة وادي االأردن وال�ضرقية ابتداًء من رئي�س الق�ضم الفني ثم 	

مديرًا للدائرة الفنية وانتهاًء باملدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء وادي االأردن وال�ضرقية منذ تاريخ 2010/6/15.

 ال�سيد فرا�س فاروق كمركجي / م�ساعد املدير العام لل�سوؤون املاليـة / املكاتب الرئي�سية
تاريخ امليالد : 1968       تاريخ التعيني : 1999/11/30

 2001 )ACPA( بكالوريو�س محا�ضبة 1992، �ضهادة

اخلربات العملية
•  1992- 1999 عمل محا�ضبًا ومدققًا ماليًا يف �ضركات متعددة.	
•  1999- 2004 محلل مايل / اإدارة ال�ضوؤون املالية.	
•  2004-2007 رئي�س ق�ضم املراجعة الداخلية / دائرة املالية واحل�ضابات.	
•  2007- 2010 مديرًا للدائرة املالية.	
•  2010/5/10 وحتى االآن م�ضاعد املدير العام لل�ضوؤون املالية، كما يعمل اأمني �ضر للجنة املالية واالإدارية املنبثقة عن 	

جمل�س االإدارة.
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 م. يا�سني محمد اآل خطاب / م�ساعد املدير العام لل�سوؤون الإدارية / املكاتب الرئي�سية 
تاريخ امليالد  : 1970  تاريخ التعييني : 1992/8/23

بكالوريو�س هند�ضة ميكانيكية / 1992

اخلربات العملية
•  عمل يف �ضلطة الكهرباء االأردنية، ومن ثم �ضركة الكهرباء الوطنية، حيث تدرج يف الوظائف التالية :-	
•  1992/8/23– 1994/12/30 مهند�س متدرب.	
•  1994/12/31 – 1999/2/22 مهند�س/ دائرة اللوازم وامل�ضتودعات.	
•  1999/2/23- 2006/12/31 رئي�س ق�ضم املواد وامل�ضتودعات/ دائرة اللوازم وامل�ضتودعات.	
•  بتاريخ 2007/1/1 مت اإعارته من �ضركة الكهرباء الوطنية اإلى �ضركة توزيع الكهرباء، ليعمل مديرًا لدائرة النقليات.	
•  2007/6/1 مت تعيينه مديرًا لدائرة النقليات يف �ضركة توزيع الكهرباء.	
•  2013/5/1 ولتاريخه م�ضاعد املدير العام لل�ضوؤون االإدارية.	

 م. �سهم املجايل / املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء الكرك من تاريخ 2014/4/21
تاريخ امليالد  : 1976      تاريخ التعييني : 1999/11/17

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية / قوى 1999

اخلربات العملية
•  1999/11/17 مهند�س كهرباء يف منطقة توزيع كهرباء الكرك.	
•  2004/2/5 – 2007/3/14 تكليف القيام باأعمال رئي�س ق�ضم الت�ضميم والرتكيبات بالوكالة منطقة توزيع كهرباء الكرك.	
•  2007/3/15 – 2009/7/10 رئي�س ق�ضم الت�ضغيل وال�ضيانة يف الدائرة الفنية / منطقة توزيع كهرباء الكرك. 	
•  2009/7/11 – 2014/4/20 مدير الدائرة الفنية يف منطقة توزيع كهرباء الكرك.	
•  2014/4/21 ولتاريخه مدير تنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء الكرك.	

 م.خالد الزيدانيني/ املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء الطفيلة من تاريخ 2014/4/21
تاريخ امليالد : 1973      تاريخ التعييني : 1993/12/2

بكالوريو�س هند�ضة كهربائية / قوى 2003

اخلربات العملية
•  2004/1/1 – 2007/7/31 مهند�س كهرباء يف منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.	
•  2005/3/16 تكليف القيام باأعمال رئي�س الق�ضم الفني يف منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.	
•  2007/6/23 نقل اإلى منطقة توزيع كهرباء العقبة بنف�س م�ضماه الوظيفي )رئي�س ق�ضم(.	
•  2007/8/1 – 2009/10/31 رئي�س ق�ضم الت�ضغيل وال�ضيانة / الدائرة الفنية يف يف منطقة توزيع كهرباء العقبة.	
•  2009/11/1 مدير دائرة ال�ضيانة والت�ضغيل يف العقبة.	
•  2012/10/1 نقل اإلى منطقة توزيع كهرباء الكرك.	
•  2014/2/15 - 4/20/ 2014 مدير دائرة كهرباء وادي مو�ضى وال�ضوبك.	
•  4/21/ 2014 ولتاريخه مدير تنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء الطفيلة.	
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 الدكتور نهـاد اأحمد يو�سف العمـري / مديـر دائـرة الت�سنيـع
تاريخ امليالد : 1955     تاريخ التعيني : 1980/7/19

دكتوراه يف الهند�ضة املدنية / 1997

اخلربات العملية
1981- وحتى االآن تدرج يف العمل يف عدة مواقع وظيفية يف دائرة الت�ضنيع يف �ضلطة الكهرباء االأردنية )�ضابقًا( ابتداًء 
من مهند�س اإنتاج وانتهاًء مبدير دائرة الت�ضنيع يف �ضركة توزيع الكهرباء، با�ضتثناء الفرتة )1986- 1988( حيث انتدب 

للعمل يف �ضركة)C.T. Main(  يف ت�ضميم ودرا�ضة املرحلة الثانية ملحطة العقبة احلرارية.

 ال�سيد يحيى محمد مفلح الق�ساة / اأمني �سر جلان العطاءات / املكاتب الرئي�سية
تاريخ امليالد : 1969  تاريخ التعييني : 1996/1/20

بكالوريو�س محا�ضبة 1995 - ماج�ضتري محا�ضبة 2005

اخلربات العملية
•  1996 – 1997 محا�ضب يف ق�ضم التاأمني - الدائرة املالية / �ضلطة الكهرباء االأردنية.	
•  1997 – 1999 محا�ضب يف ق�ضم التمويل - الدائرة املالية / �ضركة الكهرباء الوطنية.	
•  1999 – 2000 محا�ضب يف ق�ضم التخطيط املايل واخلزينة - دائرة املالية واحل�ضابات / �ضركة توزيع الكهرباء.	
•  2000 – 2004 رئي�س ق�ضم املراجعة الداخلية / دائرة املالية واحل�ضابات. 	
•  2004 – 2007  رئي�س ق�ضم التخطيط املايل / دائرة املالية واحل�ضابات.	
•  2007 ولتاريخه مديرًا الأمانة �ضر جلان العطاءات - اأمني �ضر جلنتي العطاءات املركزية والفرعية.	
•  2009 – 2012 مديرًا لدائرة اللوازم وامل�ضتودعات/ م�ضاعدية ال�ضوؤون املالية يف ال�ضركة.	

 ال�سيد حمزة محمود عبد اللطيف الرببراوي / مدير دائرة التدقيق الداخلي/املكاتب الرئي�سية 
تاريخ امليالد : 1965  تاريخ التعييني : 1993/9/26

بكالوريو�س محا�ضبة / 1989

اخلربات العملية
•  1989 – 1993 محا�ضب / �ضركات معتمدة.	
•  1993 – 2008 مدققًا داخليًا ل�ضلطة الكهرباء االردنية حتى عام 1997، �ضركة الكهرباء الوطنية حتى عام 1999، 	

�ضركة توزيع الكهرباء.
•  2008 – 2010 رئي�س ق�ضم التدقيق الداخلي / �ضركة توزيع الكهرباء.	
•  2013/9/22 ولتاريخه اأمني �ضر جلنة التدقيق املنبثقة عن املجل�س.	
•  2010 ولتاريخه  مديرًا لدائرة التدقيق الداخلي.	
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اأ�سماء كبار مالكي اأ�سهم ال�سركة الذين ميلكون )5% فاأكرث( من راأ�س مال ال�سركة وعدد الأ�سهم اململوكة 
لكل منهم يف عام 2014 مقارنة مع عام 2013

املحلي وكذلك  ال�سوق  من  الرئي�سية وح�ستها  واأ�سواقها  ن�ساطها  لل�سركة �سمن قطاع  التناف�سي  الو�سع 
ح�ستها من الأ�سواق التجارية

ال يوجد لل�ضركة اأي مناف�س �ضمن قطاع ن�ضاطها، حيث اأنها تعمل مبوجب رخ�ضة للتوزيع والتزويد بالتجزئة اعتبارًا من 
تاريخ 2008/7/2 �ضمن منطقة محددة لها.

درجة العتماد على موردين محددين و/اأو عمالء رئي�سيني »محليًا وخارجيًا« يف حال كون ذلك ي�سكل 
»10%« من اإجمايل امل�سرتيات و/اأو املبيعات اأو الإيرادات على التوايل

- تعتمد ال�ضركة ب�ضكل رئي�ضي على �ضراء الطاقة الكهربائية من �ضركة الكهرباء الوطنية وبيعها للم�ضرتكني يف مناطقها 
�ضمن تعرفة محددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

- تعترب �ضركة مياه االأردن )مياهنا( من العمالء الرئي�ضيني لل�ضركة، حيث �ضكلت قيمة الطاقة املباعة ل�ضركة مياهنا 
خالل عام 2014 ما ن�ضبته )17.5%( من اإجمايل قيمة مبيعات ال�ضركة، وذلك عن ا�ضتهالك الطاقة الكهربائية ملختلف 

م�ضاريعها والتي ترتكز يف الزارة/ ماعني ومياه ال�ضبيحي واآبار مياه اأبو الزيغان. 
احلماية احلكومية اأو المتيازات التي تتمع بها ال�سركة اأو اأي من منتجاتها

- قانون الكهرباء العام املوؤقت رقم )64( لعام 2002، والذي �ضدر بتاريخ 2002/8/27، بهدف تطوير قطاع الكهرباء 
يف اململكة.

- تعمل ال�ضركة مبوجب رخ�ضة للتوزيع والتزويد بالتجزئة اعتبارًا من تاريخ 2008/7/2، �ضادرة عن هيئة تنظيم قطاع 
الكهرباء وهي �ضارية املفعول ملدة 25 عامًا.

الر�ضوم  ال�ضركة من  التي تدخل يف �ضلب م�ضاريع  االإنتاجية،  واللوازم  واالأجهزة  واملواد  الراأ�ضمالية  ال�ضلع  اإعفاء  يتم   -
اجلمركية وال�ضريبة العامة على املبيعات ا�ضتنادًا اإلى قرار جمل�س الوزراء رقم )3188( املتخذ يف جل�ضته املنعقدة بتاريخ 
2000/2/29 واملبلغ لل�ضركة مبوجب كتاب رئا�ضة الوزراء رقم 2828/4/11/12 تاريخ 2000/3/2 وكتاب رئا�ضة الوزراء 

رقم 1604/4/11/12 تاريخ 2010/1/21.
- ت�ضمن احلكومة لل�ضركة حتقيق حد اأدنى من االأرباح ال�ضنوية مل�ضاهميها ا�ضتنادًا ملنهجية التعرفة الكهربائية امللحقة 

برخ�ضة التوزيع والتزويد بالتجزئة، والتي حتدد عائد لل�ضركة بن�ضبة 10% من االأ�ضول الثابتة املمولة من ال�ضركة.
- ل يوجد اأي براءات اخرتاع ح�سلت ال�سركة عليها.
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القرارات ال�سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها التي لها اأثر على عمل ال�سركة اأو منتجاتها 
اأو قدرتها التناف�سية

 مت تعديل تعرفة اجلملة للطاقة الكهربائية املباعة من �ضركة الكهرباء الوطنية ل�ضركة توزيع الكهرباء خالل عام 2014 
، حيث مت تطبيق التعرفة اجلديدة اعتبارًا من 2014/1/1، وا�ضتمر العمل بهذه التعرفة حتى نهاية العام،حيث مت ف�ضل 
�ضرائح القطاع املنزيل عن �ضرائح القطاع االإعتيادي ، وا�ضتحداث �ضرائح للقطاع ال�ضناعي ال�ضغري باالإ�ضافة اإلى زيادة 
تعرفة بع�س ال�ضرائح االأخرى )للمزيد من التفا�ضيل يرجى الرجوع لل�ضفحة رقم )36(،  واجلدول اأدناه يبني التعديل 

على  تعرفة اجلملة للطاقة الكهربائية املباعة من �ضركة الكهرباء الوطنية ل�ضركة توزيع الكهرباء: 

املخاطر التي تواجه ال�سركة
- ال يوجد مخاطر من املمكن اأن تتعر�س ال�ضركة لها خالل ال�ضنة املالية الالحقة ولها تاأثري عليها.
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عدد موظفي ال�سركة وال�سركة التابعة وفئات تاأهيلهم
اجلدول التايل يبني عدد املوظفني العاملني يف ال�ضركة ويف ال�ضركة التابعة )�ضركة كهرباء محافظة اإربد( وفئات تاأهيلهم، 
حيث بلغ اإجمايل عدد موظفي ال�ضركة حتى نهاية العام )1297( موظفًا، يف حني بلغ عدد موظفي ال�ضركة التابعة ) 1172 

( موظفًا،  مق�ضمني ح�ضب موؤهالتهم العلمية كما يلي:-

برنامج التدريب والتاأهيل ملوظفي ال�سركة
تويل ال�ضركة االهتمام بتاأهيل وتطوير الكادر الب�ضري من اأجل حتقيق اأهدافها وتطوير م�ضتوى اإنتاجيتهم، وخالل عام 
2014 عملت على تطوير وتنمية اأداء العاملني فيها، من خالل اإيفادهم يف دورات تدريبية يف مختلف املجاالت: الفنية، 

واملالية، واالإدارية، وامل�ضاركة بالندوات واملوؤمترات العلمية الداخلية واملهمات الر�ضمية ذات ال�ضلة بطبيعة العمل.

اجلدول التايل يو�ضح الدورات التدريبية والندوات واملوؤمترات واملهمات الر�ضمية اخلارجية، وعدد امل�ضاركني بها خالل 
عامي )2014-2013(:
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املوظفني  )واأع��داد  العلمية  االيام  الندوات،  املوؤمترات،  العمل،  ور�س  التدريبية،  )الربامج  التايل  اجلدول  يو�ضح  كما 
امل�ضاركني فيها خالل عام 2014:

الدورات التدريبية: 
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ور�س العمل : 
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املوؤمترات :

الندوات : 

الأيام العلمية:
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الجنازات التي حققتها ال�رشكة خالل ال�ضنة املالية

اأوًل: الإجنازات الإدارية

تطور العاملني يف ال�سركة
توؤمن ال�ضركة باأن موظفيها هم راأ�ضمالها الب�ضري، واأنهم عماد جناحها وحتقيق اأهدافها واملنطلق لزيادة االإنتاجية فيها، 
ومن هنا اأولت اهتمامًا بالغًا بتطوير قدرات املوظفني وتاأهيلهم، وا�ضتقطاب القوى الب�ضرية املوؤهلة القادرة على اال�ضتجابة 

الحتياجات العمل املختلفة.
التوزيع  ن�ضاط  �ضمن  يعملون  موظفًا   )1112( منهم  موظفًا،   )1297( العام  نهاية  حتى  ال�ضركة  يف  املوظفني  عدد  بلغ 
و)80( موظفًا يعملون �ضمن ن�ضاط الت�ضنيع، باالإ�ضافة اإلى )90( فنيًا متدربًا، و)15( عاماًل يعملون باالأجور اليومية، 

وقد انتهت خدمات )42( موظفًا الأ�ضباب مختلفة.
وتتوزع العمالة امل�ضار اإليها وفقًا ملجال الوظائف التي ي�ضغلونها واأماكن العمل واملوؤهالت العلمية واملهنية التي يحملونها 

على النحو التايل :-
جدول رقم )1(

اأعداد العاملني يف ال�سركة ح�سب نوع التعيني لالأعوام )2014-2010(

�سكل رقم )1(
التطور يف اأعداد العاملني خالل الأعوام )2014-2004(
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جدول رقم )2(
اأعداد العاملني )موظفني، مياومة، فنيني، متدربني( يف ال�سركة ح�سب اجلن�س لعام 2014

جدول رقم )3(
اأعداد العاملني )موظفني، مياومة، فنيني، متدربني( يف ال�سركة ح�سب جمال الوظيفة لالأعوام )2014-2010(

جدول رقم )4(
توزيع العاملني يف ال�سركة ح�سب منطقة العمل لالأعوام )2014-2010(

ال�سكل رقم )2(
توزيع العاملني يف ال�سركة ح�سب منطقة العمل لعام 2014
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تطوير اأنظمة وتعليمات واإجراءات العمل

املقدمة  واخلدمات  العمل  اإج��راءات  وتب�ضيط  وتطوير  املوؤ�ض�ضي  االأداء  مب�ضتويات  االرتقاء  يف  ال�ضركة  لنهج  اإ�ضتمرارًا 
التغيريات  ال�ضيا�ضات واالإجراءات وو�ضع موؤ�ضرات لالداء واإحداث  اإلى مراجعة  ال�ضركة  اإدارة  للم�ضرتكني، فقد عمدت 

املطلوبة على االنظمة والتعليمات واأدلة العمل املعمول بها وتطويرها ، ومن ابرز االإجنازات يف هذا املجال:-

الأنظمة الداخلية:
مت اإجراء بع�س التعديالت ال�ضرورية على االنظمة الداخلية ذات ال�ضلة باملوظفني وذلك بهدف حتقيق املزيد من الرعاية 

للعاملني يف ال�ضركة والتي �ضملت:
�ضندوق  نظام  للموظفني،  االجتماعي  التاأمني  �ضندوق  نظام   ، العمل   لتنظيم  الداخلي  النظام  ال�ضركة،  موظفي  نظام 

االدخار.

التعليمات التنظيمية : 
كما مت اإجراء بع�س التعديالت الالزمة على التعليمات التنظيمية التالية:

 تعليمات احلوافز ملوظفي ال�ضركة، بدالت اإنتقال و�ضفر موظفي ال�ضركة، التعليمات التنظيمية اخلا�ضة باإتالف الوثائق 
غري الالزمة ، التعليمات التنظيمية اخلا�ضة بتمليك ال�ضقق/ الوحدات ال�ضكنية، التعليمات التنظيمية اخلا�ضة ب�ضرف 
املعونه ال�ضهرية ال�ضرة املوظف املتوفى من ال�ضركة ، التعليمات اخلا�ضة مبنح القرو�س وامل�ضاعدات للموظفني من قبل 
�ضندوق التاأمني االجتماعي، التعليمات التنظيمية اخلا�ضة باأوامر العمل، التعليمات التنظيمية اخلا�ضة ب�ضرف وتخزين 

ختامات العدادات يف ال�ضركة، التعليمات التنظيمية العمال ق�ضم التفتي�س وال�ضكاوى.

اأدلة العمل املختلفة :
واال�ضرافية  القيادية  والوظائف  العام،  واملدير  املجل�س،  ورئي�س  االدارة  اخلا�ضة مبجل�س  ال�ضالحيات  اأدلة   مت حتديث 
لكافة اجلوانب املالية واالدارية والفنية ، وكذلك اأدلة �ضالحيات اللجان، وحتديث دليل املوظف واملتدرب ، وحتديث دليل 

امل�ضرتك.

منجزات تطويرية اأخرى:
حر�ضًا من ادارة ال�ضركة على نقل املعرفه واإتاحة املجال لكافة العاملني لالطالع على التعليمات واأدلة واجراءات العمل 
املعمول بها يف ال�ضركة، فقد مت عك�س كافة التحديثات التي متت على النظام املحو�ضب اخلا�س بذلك على موقع ال�ضركة 
اخلدمات  دائرة  يف  العامة  العالقات  ق�ضم  عن  ال�ضادرة  اإ�ضاءات  ن�ضرة  من  جديدة  ا�ضداراعداد  مت  كما  االلكرتوين، 

االدارية، تت�ضمن ابرز املوا�ضيع املتعلقة بالعمل واالخبار االجتماعية املتعلقة مبوظفي ال�ضركة.

المتيازات الوظيفية
  ا�ضتمرت ال�ضركة مبنح موظفيها العديد من االمتيازات الوظيفية منها: خ�ضم كهرباء بن�ضبة )75%( على اال�ضتهالك 
ال�ضهري للمعينني قبل 2013/8/15، اال�ضرتاك يف �ضناديق: التاأمني االجتماعي والتاأمني ال�ضحي، واالإ�ضكان، االدخار، 
والتاأمني ال�ضحي بعد التقاعد، كما مت اإ�ضراك جميع املوظفني باأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي، وبولي�ضة التاأمني على 
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احلياة و�ضد احلوادث، باالإ�ضافة اإلى رواتب : الثالث ع�ضر، والرابع ع�ضر، واخلام�س ع�ضر، كما مت �ضرف منحة درا�ضية 
بذلك  التنظيمية اخلا�ضة  التعليمات  الواردة يف  ال�ضروط  اإنطبقت عليهم  ال�ضركة ممن  العاملني يف  اأبناء  لكافة  جزئية 
خالل عام 2014، وكذلك اال�ضتمرارية يف �ضرف احلوافز ال�ضنوية، وذلك بناًء على التعليمات التنظيمية التي اأ�ضدرت 

لهذه الغاية.

الر�سفة اللكرتونية
مت اأر�ضفة ملفات خدمات امل�ضرتكني يف مختلف مناطق ال�ضركة من خالل �ضركة محلية متخ�ض�ضة يف هذا العمل وذلك 
مل�ضرتكيها  اخلدمات  اأف�ضل  ولتقدمي  بامل�ضرتك  املتعلقة  املعلومات  الى  الو�ضول  وت�ضهيل  وترتيبها  امللفات  على  للحفاظ 
ال�ضونة  كهرباء  ودائرة  ملف،   )23112( وعددها  الطفيلة  منطقة  ملفات  ار�ضفة  ا�ضتكمال  مت  حيث   ، املمكنة  بال�ضرعة 
اجلنوبية )10868( ملف، و دائرة كهرباء ال�ضونة ال�ضمالية وعددها )18606( ملف، ومنطقة كهرباء الكرك وعددها 
)66271( ملف ، حيث مت االنتهاء من العمل من قبل ال�ضركة املوردة ومت تدريب املعنيني يف جميع املناطق واعداد مخرجات 

العمل من قبل  ق�ضم الديوان واالر�ضفة االلكرتونية

النقليـــــــات
   ا�ضتمرارًا لنهج ال�ضركة بتعزيز اخلدمات الت�ضهيلية ملختلف اأعمالها وباأق�ضى درجة اجلاهزية، فقد مت تنفيذ العديد من 

االإجراءات لرفع اأداء نقليات ال�ضركة ومنها: 
•  تنفيذ برامج ال�ضيانة الوقائية املقررة وعمليات اإ�ضالح املركبات باالعتماد اال�ضا�ضي على امَل�ضغل الرئي�ضي، حيث مت 	

اإجراء ما يقارب )650( حالة �ضيانة موزعة ما بني خفيفة ومتو�ضطة و�ضاملة يف امل�ضغل، حيث �ضملت اعمال ال�ضيانة 
معظم مركبات ال�ضركة من بكبات دفع رباعي، و�ضيارات �ضحن متو�ضطة، وبا�ضات ركوب و�ضيارات �ضالون، وجيب 

ميداين، واجراء ال�ضيانة اخلفيفة لبع�س االليات.
• الى 	 باالإ�ضافة  امل�ضرتكني،  االإجناز وخدمة  ت�ضاعد على  التي  امليدانية  واالآليات  املركبات  بالعديد من  ال�ضركة   رفد 

)11( رافعة اإنارة مختلفة االأنواع، و)16( بك اأب 4*4 وكا�ضحات ثلوج عدد)8(.
•  زيادة االعتماد على ا�ضتئجار املركبات، اإذ بلغ عدد املركبات امل�ضتاأجرة )75( مركبة، وذلك للم�ضاهمة يف تخفي�س 	

الكلف الت�ضغيلية ملتطلبات العمل.
•  زيادة اأعداد الفنيني املخولني واالإداريني ل�ضمان عدم توقف العمل وامل�ضاهمة يف تخفيف النفقات االإدارية واملالية.	
•  حت�ضني اإجراءات العمل الإدارة املركبات من خالل ت�ضغيل نظام  )Fleet Management Solution( مبا 	

ي�ضمله من توريد وتركيب اأجهزة GPS على ال�ضيارات العاملة يف مناطق ال�ضركة مبا يف ذلك ال�ضيارات امل�ضتاأجرة، 
والذي ي�ضاعد على تطوير برامج ال�ضيانة الوقائية وخف�س التكاليف الت�ضغيلية، وربط ال�ضيارات واملركبات بالور�س 
الفنية، وتعزيز برامج تتبع املركبات وح�ضن ا�ضتخدامها، حيث ا�ضبح عدد اأجهزة التتبع  نهاية 2014 )183( جهاز.
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الدائرة القانونية
القانونية عملها يف عام  الدائرة  اأرا�ضي املواطنني فقد ركزت  التعوي�س عن مرور االأعمدة يف  اأن انح�ضرت دعاوى  بعد 

2014 على متابعة جميع الدعاوى املرفوعة من وعلى ال�ضركة، وكانت لها االإجنازات التالية:

•  رد العديد من الدعاوى املرفوعة على ال�ضركة، وتخفي�س جزء من املبالغ املنوي احلكم بها ل�ضالح ال�ضركة.	
•  رفع )1150( دعوى حقوقية وجزائية من ال�ضركة، باالإ�ضافة اإلى طرح )879( كمبيالة لدى دوائر التنفيذ يف جميع 	

مناطق التوزيع اأغلبها يف منطقة ال�ضونة اجلنوبية، ونتيجة رفع الدعاوى مت حت�ضيل مبلغ )1،340،614( دينار يف 
عام 2014.

على  واالعتداء  الكهربائية  وال�ضبكات  االأعمدة  �ضدم  منها  والتي  احلوادث  جميع  مبتابعة  القانونية  الدائرة  قامت  كما 
املوظفني واالعتداء على املن�ضاآت الكهربائية، كما  تابعت جميع الدعاوى املرفوعة من وعلى ال�ضركة لدى جميع املحاكم، 
ومنها املحاكم ال�ضرعية التي مو�ضوعها الدية ال�ضرعية، باالإ�ضافة اإلى قيامها بتقدمي جميع اال�ضت�ضارات القانونية املختلفة 

بجميع جوانب العمل.
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ثانيًا: الإجنازات التجارية

امل�سرتكون بالتيار الكهربائي
مت تو�ضيل خدمة التيار الكهربائي خالل عام 2014  ل� )9158( م�ضرتك جديد، منهم )8044( م�ضرتك لعداد طور واحد، 
و )1114( م�ضرتك لعداد ثالثة اأطوار. وقد اأ�ضبح العدد االإجمايل للم�ضرتكني بالتيار الكهربائي حتى نهاية عام 2014 

)218795( م�ضرتكًا مقابل )209637( م�ضرتك عام 2013 بن�ضبة منو مقدارها )%4،4(. 

جدول رقم )5(
اأعداد امل�سرتكني بالتيار الكهربائي يف  مناطق توزيع ال�سركة 

�سكل رقم )3(
قطع دائري يبني ن�سبة اأعداد امل�سرتكني يف مناطق التزويد حتى نهاية عام 2014
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جدول رقم )6(
تطور اأعداد امل�سرتكني خالل الأعوام )2014-2009(

�سكل رقم )4(
التطور يف اأعداد امل�سرتكني خالل الأعوام )2004 –2014(

م�سرتيات الطاقة الكهربائية
اأردين،  دينار  مليون   )223،816( بقيم�ة  ج.و.�س   )3159،990(  2014 عام  امل�ضرتاة يف  الكهربائية  الطاقة  كمية  بلغت 
بزي�ادة يف كمية الطاقة امل�ضرتاة ن�ضبتها )6،1%(، يف حني بلغت ن�ضبة الزيادة يف قيمة الطاقة امل�ضرتاة )20،5%(، وذلك 

نظرًا لتعديل التعرفة الذي مت بتاريخ 2014/1/1.

جدول رقم )7(
الطاقة الكهربائية امل�سرتاة )ج.و.�س( وقيمتها للعامني )2014-2013(
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مبيعات الطاقة الكهربائية
بلغت كمية الطاقة الكهربائية املباعة يف عام 2014 )2776،866( ج.و.�س بقيمة )268،689( مليون دينار اأردين، بزي�ادة 
يف كمية الطاقة املباعة عن العام 2013 بن�ضبة  ) 6،3 %(، يف حني بلغت ن�ضبة الزيادة يف قيمة الطاقة املباعة )%26،1(، 

وذلك نظرًا لتعديل التعرفة الذي مت بتاريخ 2014/1/1.
جدول رقم )8(

كميات وقيم ون�سب اإ�ستهالك الطاقة الكهربائية املباعة )ج.و.�س( موزعة ح�سب فئات امل�ستهلكني للعامني )2014-2013(

�سكل رقم )5(
 مبيعات الطاقة الكهربائية ح�سب ال�سرائح لعام 2014
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�سكل )6(
 منو كمية الطاقة امل�سرتاة واملباعة )ج.و.�س( خالل الأعوام )2014-2009(
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التعرفة الكهربائية
اجلدول التايل )9( يبني التعرفة الكهربائية املعمول بها يف اململكة اعتبارًا من 1/1/ 2014 ولغاية 

:2014/12/31
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ثالثًا: الإجنازات الفنية
محطات التحويـل

بلغ�ت )71.5(  اإجمالية  بقدرة   ، عام 2014 )157( محطة جديدة  تركيبها خالل  التي مت  التحويل  بلغ عدد محطات 
م.ف.اأ. مقابل )238( محطة بقدرة )145.6( م.ف.اأ مت تنفيذها عام 2013.

جدول رقم )10(
محطات التحويل حتى نهاية عامي )2013( و )2014( ومحطات التحويل املنجزة خالل عام 2014

*     مت رفع قدرة محطة الطفيلة 11/33 من 1×10 م.ف.اأ اإلى 2×10 م.ف.اأ ، ومت رفع قدرة محطة العي�س 11/33 من 
1×5 م.ف.اأ  اإلى 2×5 م.ف.اأ .

لل�ضركة حتى نهاية عام  التابعة  التزويد  التحويل وا�ضتطاعتها الرتاكمية املنفذة يف مناطق  وبذلك بلغ جمموع محطات 
لعدد   )%2.8(  ،)%3.5( بلغت   2013 عام  عن  زي��ادة  وبن�ضبة  م.ف.اأ،   )2613( با�ضتطاعة  محطة،   )4688(  2014

املحوالت و�ضعتها على التوايل.
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�سبكات ال�سغط املتو�سط واملنخف�س

مت خالل عام 2014 اإن�ضاء وكهربة ما طوله ) 93.1( كم من خطوط ال�ضغط املتو�ضط الهوائية العاملة على اجلهدين 
)33،11( ك.ف، باالإ�ضافة اإلى اإن�ضاء وكهرباء نحو ) 37.4 ( كم من الكوابل االأر�ضية العاملة على اجلهدين )33،11( 
االأر�ضية  الكوابل  الهوائية و)8.2( كم من  املنخف�س  ال�ضغط  اإن�ضاء وكهربة )165.7( كم من خطوط  ك.ف. كما مت 

العاملة على اجلهد املنخف�س.

جدول رقم )11(
اأطوال �سبكات ال�سغط املتو�سط واملنخف�س املنجزة خالل عامي )2013– 2014(

وقد بلغت االأطوال االإجمالية خلطوط ال�ضغط املتو�ضط واملنخف�س الهوائية والكوابل االأر�ضية بنهاية عام 2014 )11953( 
كم مقابل )11649( كم حتى نهاية عام 2013، اأي بزيادة بلغت ن�ضبتها )%2.6(.

جدول رقم )12(
تطور اأطوال �سبكات التوزيع الإجمالية خالل الأعوام )2010-2014( كم
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�سكل رقم )7(
منو �سبكات ال�سغط املتو�سط واملنخف�س خالل الأعوام )2014-2004(

ا�ستمرارية التيار الكهربائي
مقابل  �ضاعة/م�ضرتك   )13.8(  2014 عام  خالل  لل�ضركة  الكهربائي  للنظام  الكهربائي  التيار  انقطاع  معدل  بلغ     
املربمج، طرف  )املربمج، غري  االنقطاعات  اأنواع  االنقطاع  معدل  وي�ضمل   .2013 عام  �ضاعة/م�ضرتك خالل   )12.7(

ثالث، خارجي(، ويو�ضح ال�ضكل اأدناه معدالت االنقطاع لل�ضركة خالل االأعوام )2014-2009(:

�سكل رقم )8(
معدل النقطاع لعام 2014 مقارنة بالأعوام )2009 – 2013(
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احلمــل الأق�ســى
بلغ احلمل االأق�ضى للنظام الكهربائي لل�ضركة يف عام 2014 خالل �ضهر اب ، حيث بلغ )499( ميجاواط مقابل )451( 

ميجاواط يف عام 2013، وبن�ضبة منو بلغت )%10.6(.

�سكل رقم )9(
منو احلمل الأق�سى لعام  2014 مقارنة بالأعوام )2004 – 2014(

لالأع�وام  املتوق�ع  االأق�ضى  واحلمل   )2014-2010( االأع��وام  خالل  لل�ضركة  االأق�ضى  احلمل  منو  يو�ضح  التايل  اجلدول 
:)2019-2015(

جدول رقم )13(
احلمل الأق�سى خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية           احلمل الأق�سى املتوقع لل�سنوات اخلم�س القادمة   
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العدادات 
قامت مراكز فح�س و�ضيانة العدادات يف مواقع ال�ضركة )عمان، وادي االأردن( باإجناز االأعمال التالية:

جدول رقم )14(

العدادات املفحو�سة يف مواقع ال�سركة خالل العوام 2013،2012، 2014

  )SCADA( نظام املراقبة والتحكم الإ�سرايف
   اإن من اأهم اأهداف �ضركة توزيع الكهرباء حت�ضني اأداء اخلدمة للم�ضرتكني من خالل �ضمان ا�ضتمرارية التيار الكهربائي 
الدي�ضي  مياه  جر  م�ضروع  مياه  مب�ضخات  بعد  عن  التحكم  الى  احلاجة  ظهور  الى  باال�ضافة  االنقطاعات،  فرتة  وتقليل 
والتحكم  للمراقبة  مركز  بان�ضاء  الكهرباء  توزيع  �ضركة  قامت  فقد   ، وال��ري  املياه  ووزارة   GAMA �ضركة  ل�ضالح 
اأردين بهدف  األف دينار  واأربعة و�ضبعون  و بكلفة مليون  الرئي�ضية  الدي�ضي واملكاتب  )SCADA( يف كل من منطقة 
ت�ضغيل اآبار مياه الدي�ضي عن بعد وعددها )56( محطة Package Substations  3،3/33 ك.ف ومحطة حتويل 
الدي�ضي 33/132 ك.ف التابعة ل�ضركة الكهرباء الوطنية و محطة حتويل الدي�ضي 11/33 ك.ف التابعة لل�ضركة. مت ربط 
املحطات اأعاله من خالل �ضبكة األياف �ضوئية ،حيث بلغت كلفة توريد وتركيب هذه ال�ضبكة مايقارب الثالثمائة وخم�ضون 
األف دينار اأردين. كما مت االنتهاء من االأعمال املدنية وامليكانيكية ملراكز املراقبة والتحكم وعددها اثنني يف كل من املدورة 

واملكاتب الرئي�ضية وبكلفة بلغت خم�ضة و �ضبعون األف دينار اأردين.

 Call center مركز الرد الآيل
قامت ال�ضركة باإن�ضاء مركز اإت�ضال )call center( يف مبنى االدارة الرئي�ضية لل�ضركة للتوا�ضل مع امل�ضرتكني على 
اإفتتاحه من قبل عطوفة رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة  بتاريخ 2014/11/23، ومت  ال�ضاعة، حيث مت ت�ضغيل املركز  مدار 
تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، وقامت ال�ضركة بتزويد املركز باالأجهزة والتقنيات احلديثة واملتطورة يف جمال االإت�ضاالت 
مع تخ�ضي�س الرقم املجاين 080022288 الإ�ضتقبال املكاملات الواردة من الهاتف االأر�ضي، والرقم املدفوع 065001370 
الإ�ضتقبال املكاملات الواردة من جميع ال�ضبكات، والتي مت االإعالن عنها يف و�ضائل االإعالم املختلفة ومن خالل الفواتري 
باأعلى درجات  لتقدمي اخلدمة  واملوؤهل  املنا�ضب  الب�ضري  الكادر  توفري  انه قد مت   الى  باالإ�ضافة  للم�ضرتكني،   ال�ضهرية 
الكفاءة، حيث مت رفد املركز بعدد )6( موظفني، وتدريب )7( من موظفي ال�ضركة على اأعمال املركز، يتم اإ�ضتدعائهم يف 

احلاالت التي ت�ضتدعي رفد املركز بعدد اأكرب من املوظفني.
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ويهدف اإن�ضاء مركز االإت�ضال يف ال�ضركة اإلى توفري الوقت واجلهد الإ�ضتقبال �ضكاوى ومالحظات وا�ضتف�ضارات الزبائن من 
امل�ضرتكني وغريهم والرد عليها، اآخذين بعني االعتبار روؤية ال�ضركة الهادفة لتحقيق الر�ضى مل�ضرتكيها وزبائنها والتوا�ضل 
مع ال�ضركة يوميا وعلى مدار ال�ضاعة،  وت�ضعى ال�ضركة حاليًا الإ�ضافة بع�س اخلدمات التي ميكن تقدميها للم�ضرتكني من 

خالل مركز االت�ضال.
  

امل�ساريع الداخلية املنجزة
قامت ال�ضركة خالل عام 2014 باالإنتهاء من تنفيذ العديد من امل�ضاريع الداخلية، ومن اأبرزها:-

 اأعمال اخلط الهوائي املغذي لقرية التنت/ العقبة، وذلك من خالل تركيب خط هوائي 33ك.ف با�ضتخدام �ضلك . 1
مب�ضاحة مقطع )150( ملم2، بطول تقريبي )16،4(كم.

ك.ف . 2  33 هوائي  خط  تركيب  خالل  من  وذل��ك  احل��دودي،  واملركز  امل��دورة  لقرية  املغذي  الهوائي  اخلط  اأعمال   
با�ضتخدام �ضلك مب�ضاحة مقطع )200( ملم2، بطول تقريبي )60(كم الي�ضال التيار الكهربائي للمركز احلدودي.

 اأعمال اخلط الهوائي املغذي لقرية ال�ضايف/ الكرك، وذلك من خالل تركيب خط هوائي 33ك.ف با�ضتخدام �ضلك . 3
مب�ضاحة مقطع )150( ملم2، بطول تقريبي )15(كم، لغايات مواجهة تو�ضع االأحمال لزيادة االإعتمادية وتقليل الفقد 

يف محافظة الكرك.
اأعمال اخلط الهوائي من محطة الكرك اجلديدة وذلك من خالل تركيب خط هوائي 33ك.ف با�ضتخدام �ضلك . 4  

مب�ضاحة مقطع )150( ملم2، بطول تقريبي )2،8(كم، وكابل اأر�ضي 33ك.ف بطول )2،60(كم، لغايات مواجهة 
تو�ضع االأحمال لزيادة االإعتمادية وتقليل الفقد.

 اأعمال اخلط الهوائي املغذي لقرية الطيبة/ الكرك، وذلك من خالل تركيب خط هوائي 33ك.ف، بطول تقريبي . 5
)7(كم، لغايات حت�ضني حتميل املغذيات وال�ضبكات وملواجهة تو�ضع االأحمال لزيادة االإعتمادية وتقليل الفقد.

باإن�ضاء محطة . 6 العقبة  تطوير  �ضركة  العقبة مل�ضلحة  ال�ضمالية يف منطقة  للمنطقة  التيارالكهربائي  اإي�ضال  اأعمال   
حتويل رئي�ضية A6 وذلك من خالل تركيب محطة حتويل 11/33 ك.ف. با�ضتطاعة )2×25( م.ف.اأ وخاليا 33 
ك.ف. عدد )14( خلية، وخاليا 11 ك.ف. عدد )20( خاليا. مع ما يلزمها من اأجهزة قيا�س وحتكم، وكوابل �ضغط 

متو�ضط 33 ك.ف. بطول )13( كم، وكوابل �ضغط متو�ضط 11 ك.ف بطول )20( كم.
 اأعمال رفع قدرة محطة الطفيلة الرئي�ضية لت�ضبح با�ضتطاعة )2×10( م.ف.اأ بدال من )1×10( م.ف.اأ وذلك من . 7

خالل تركيب محول قدرة با�ضتطاعة )10( م.ف.اأ. لغايات مواجهة تو�ضع االأحمال وزيادة االإعتمادية.
 م�ضروع اأمتتة وحماية ال�ضبكة الكهربائية، وذلك برتكيب معيدات الغلق التلقائي ومحددات االأعطال، حيث مت توريد . 8

31 محدد اأعطال ا�ضافة الى 18 ال�ضابقة، ومت توريد 57 معيد غلق تلقائي يتحكم به عن بعد، لغايات زيادة االإعتمادية.
9 .A2-A3-A4-  وهي املحطات التالية SCADA مت ربط محطات حتويل رئي�ضية يف منطقة العقبة بنظام 

A5-A6 ومحطةال�ضرايا ومحطة اأيله وبتكلفة اجمالية 270000 دينار.
مراكز . 10 على  وزعت  التيارحيث  مع محوالت  عاملة  فاز  ثالثة  نوع   )AMR( ذكي عداد   180 ما جمموعه  توريد   

االأحمال العالية يف مختلف مناطق امتياز ال�ضركة، ومن خالل منظومة االإت�ضال 3G GPRS �ضيتم ربطها مع 
نظام الفوترة يف املكاتب الرئي�ضية.
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امل�ساريع الكهربائية الداخلية قيد الإجناز:-

ا�ضتمرت ال�ضركة خالل عام 2014 مبتابعة تنفيذ العديد من امل�ضاريع التنموية الكربى، ومن اأبرزها:-
 اإن�ضاء محطة حتويل رئي�ضيةA7  اخلا�ضة ب�ضركة تطوير العقبة  باإ�ضتطاعة )2×25( م.ف.اأ وخاليا 33 ك.ف. عدد . 1

)14( خلية، وخاليا 11 ك.ف. عدد )6( خاليا. مع ما يلزمها من اأجهزة قيا�س وحتكم، وكوابل �ضغط متو�ضط 33 
ك.ف. بطول )3.2( كم.

 اأعمال اخلط الهوائي ملغذي ا�ضتفينا والذي مت تنفيذه لزيادة االعتمادية وتقليل الفقد، وذلك من خالل تركيب خط . 2
هوائي با�ضتخدام �ضلك مب�ضاحة مقطع )200( ملم2، بطول حوايل )22( كم.

 اإعداد الدرا�ضة الن�ضاء محطة حتويل رئي�ضية بديلة ملحطة A1، ل�ضالح �ضركة تطوير العقبة واملتعار�ضة مع م�ضروع . 3
من  يلزمها  ما  مع   . ع��دد)8(  11ك.ف  وخاليا   )10( عدد  33ك.ف.  وخاليا  م.ف.اأ   )16×2( باإ�ضتطاعة  املعرب 
اأجهزة قيا�س وحتكم، وكوابل �ضغط متو�ضط 33 ك.ف. بطول )11( كم، وكوابل �ضغط متو�ضط 11 ك.ف بطول 

)1.2( كم، وازالة املحطة القدمية والكوابل.
 تعزيز خط وادي مو�ضى / معان جهد 33ك.ف. باإن�ضاء �ضبكة هوائية بطول تقريبي )6( كم، لزيادة االإعتمادية و . 4

تقليل الفقد.
الفقد . 5 وتقليل  االإعتمادية  لزيادة  تنفيذه  والذي مت  الطفيلة  الر�ضادية  الهوائي ملغذي  تنفيذ اخلط  اأعمال  اإ�ضتكمال   

IBIS مب�ضاحة مقطع )200( ملم2، بطول حوايل  اإن�ضاء خط هوائي 33ك.ف باإ�ضتخدام �ضلك  وذلك من خالل 
)12( كم 33ك.ف و كابل ار�ضي بطول )5( كم.

م�سروع كهربة الريف الأردين
القرى  من  العديد  اإلى  الكهربائي  التيار  باإي�ضال   2014 عام  خالل  الريف  كهربة  م�ضروع  ح�ضاب  وعلى  ال�ضركة  قامت 
من  كم   )74.397( نحو  وكهربة  باإن�ضاء  قامت  حيث  لها.  التابعة  التزويد  مناطق  �ضمن  الواقعة  ال�ضكانية  والتجمعات 
اإجمالية )2.875.  بقدرة  الهوائية، و)1781( عمود �ضغط منخف�س، و)32( محطة حتوي�ل  املتو�ضط  ال�ضغط  خطوط 

م.ف.اأ(، وقد بلغت التكاليف االإجمالية لالأعمال املنفذة خالل عام 2014 حوايل )1.6( مليون دينار اأردين.

جدول رقم )15(
الأعمال املنفذة اخلا�سة بكهربة الريف يف مناطق التزويد التابعة لل�سركة
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م�ساريع الهند�سة املدنية
اأجنزت ال�ضركة خالل عام 2014 العديد من م�ضاريع االأعمال املدنية املختلفة، كما اأ�ضرفت على تنفيذ غريها وعلى النحو 

التايل:
 االعمال املدنية الن�ضاء محطة حتويل كهرباء العقبه A6 بن�ضبة اجناز 95 % وكلفة تقديريه )362285.5( دينار.. 1
 طرح عطاء م�ضروع اخلدمات الهند�ضية )ت�ضميم( للمبنى اال�ضايف لالدارة العامة ل�ضركة توزيع الكهرباء بكلفة . 2

تقدرية )16116.750( دينار .
 متابعة اعمال العطاء اخلا�س باخلدمات الهند�ضية الالزمه الن�ضاء م�ضنع جديد )م�ضنع االعمده( املرحلة الثالثه . 3

بن�ضبة اجناز 50 % وكلفة تقديره )37350( دينار.

))GIS ق�سم املعلومات اجلغرافيه
قام ق�ضم املعلومات اجلغرافيهGIS(  ( خالل العام 2014 باالعمال التالية:

الزيارات . 1 م�ضتمر من خالل  ب�ضكل  واالحادية  اجلغرافيه  للمخططات  املتو�ضط  ال�ضغط  ل�ضبكة  التحديث  ا�ضتمرار   
الت�ضغيل  العمل ،تاريخ  امليدانية مل�ضاحي ور�ضامي املناطق ،مت�ضمنا املعلومات الكهربائية اال�ضا�ضية مثل )رقم امر 

،ملكية املحطة( ملحطات التحويل الفرعية وال�ضبكات الهوائية واالر�ضية.
2 . ( ال�ضناعية  �ضوراالقمار  ايل  ا�ضتنادا  العقبة  ملنطقة  املنخف�س  ال�ضغط  )Digitizing(�ضبكة  ترقيم    

. طلبها  حال  للمعنيني  وتزويدها  البيانات  لقاعدة  رفعها  على  العمل  وجاري    )Orthophoto
وقعتها . 3 التي  الكهربائية  االأعمدة  تاأجري  التفاقية  ا�ضتكمااًل  الكهربائية  االأعمدة  على  ال�ضوئية  االألياف  تركيب  م�ضروع 

�ضمن  عليها  �ضوئية  األياف  كوابل  لرتكيب  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ضاالت  وزارة  مع   2006/7/20 بتاريخ  ال�ضركة 
منطقة  يف  لل�ضركة  العائدة  الكهربائية  االأعمدة  ا�ضتخدام  مت  احلكومية،  املدار�س  لربط  االأردنية  احلكومة  م�ضروع 
القويرة/ العقبة بدًء من عام 2008، وقد بلغ طول م�ضار ال�ضبكات التي مت ا�ضتخدامها حتى نهاية عام 2014 حوايل 

)223( كم.

تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب
يف  والتحديثات  امل�ضتجدات  مع  تتوافق  ومبا  احلا�ضوب  ل�ضبكة  التحتية  البنية  بتطوير  املتعلقة  امل�ضاريع  لتنفيذ  ا�ضتكمااًل 

اعمال ال�ضركة املختلفة، فقد مت اجراء ما يلي: 
1. تطوير البنية التحتية ل�ضبكة احلا�ضوب لرفع الكفاءة الت�ضغيلية والبعد االمني وذلك من خالل:

     - تطبيق م�ضروع virtualization جلملة من اخلدمات الرئي�ضية.
     - تعزيز ال�ضركة باأجهزة حا�ضوب وطابعات واأجهزة حا�ضوب محمولة وغريها.

     - ت�ضغيل �ضبكات االت�ضال الال�ضلكية بتحكم مركزي وربطها مع Active Directory لعمليات التوثيق من 
.LDAP and Radius Servers  خالل        

 Active( واعداد عمليات الربط الالزمة مع )firewall( تطوير نظام احلماية من االنرتنت -     
       Directory( من خالل منح ال�ضالحيات املختلفة بناء على املجموعات املعدة م�ضبقا.

     - رفع كفاءة االمن احل�ضي للمن�ضات واملحطات ) مراقبة ، حتكم بالدخول ، انذار ( من خالل توريد معدات لهذه الغاية.
     - تعميم تطبيق �ضاعات الدوام بتقنية الب�ضمة.

.SOC من خالل مركز مراقبة خارجي Managed Security Services تطبيق وتفعيل خدمة -     
     - تفعيل وت�ضغيل خدمة خطوط �ضبكة احلا�ضوب االحتياطيه من م�ضدرين مختلفني ملراكز العمل الرئي�ضية ل�ضمان 

        ا�ضتمرارية الكفاءة الت�ضغيلية. 
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     - حتديث ورفع �ضرعة االت�ضال ل�ضبكة احلا�ضوب )WAN(  باإ�ضتخدام تقنية VPLSمع جميع مناطق ال�ضركة 
        وب�ضرعة )2Mbps ، 4 Mbps (  ال�ضتيعاب اخلدمات اجلديدة.

     - تطبيق منهجية العمل وتقدمي الدعم الفني من خالل املنزل مبا ي�ضمن ا�ضتمرارية العمل من خالل تقدمي الدعم 
        الفني خارج اوقات الدوام الر�ضمية.

2. خدمات االت�ضاالت من خالل: 
. Call Center تركيب وت�ضغيل مركز خدمة الزبائن -     

 Avaya التو�ضع يف تطوير البنية التحتيية املتعلقة ب�ضبكة االت�ضاالت الهاتفية، من خالل تطوير املقا�ضم باإعتماد -     
       – IP telephony ، وتطبيق VOIP بني املكاتب الفرعية واملكاتب الرئي�ضية  وتخفي�س كلفة املكاملات من 

        خالل �ضبكة احلا�ضوب ، حيث مت ربط مناطق العقبة ومعان واملكاتب الرئي�ضية بهذه اخلدمة. 
     - امل�ضاهمة يف متابعة التقنيات ونظم االت�ضاالت املتعلقة بتطبيق امل�ضاريع الرياديه املتعلقة باأمتتة معدات ال�ضبكة 

        الكهربائية )توا�ضل، مراقبة ، وحتكم( .
     - التو�ضع يف تطبيق نظام التح�ضيل امليداين والذي من خالله ي�ضتطيع امل�ضرتك الدفع الفوري يف موقعه للجهات 

        املعنية يف ال�ضركة لتجنب ف�ضل التيار الكهربائي ، علمًا باأن هذا النظام يتوا�ضل حلظيًا مع مركز التح�ضيل 
        الرئي�ضي يف املنطقة ومبوثوقية مبا ي�ضمن احلقوق املالية للم�ضرتك

3. حت�ضني اخلدمات االلكرتونية املقدمه للم�ضرتكني من خالل :
     - تفعيل خدمة اال�ضتعالم عن الفواتري من خالل املوقع االلكرتوين لل�ضركة 

     - تفعيل خدمة اال�ضتعالم عن العطاءات بحيث يتم ادارة املحتوى من قبل االدارة املعنية.
     - تطوير املوقع الدخلي خلدمة املوظفني ، بتقدمي خدمات االلكرتونية ا�ضافية ومنها:

     - ن�ضر التعاميم للمناطق الكرتونيًا 
     - ن�ضر خدمة فواتريي ال�ضهرية اخلا�ضة ب�ضركة زين على م�ضتوى االأرقام ال�ضخ�ضية واالأرقام الر�ضمية.

     - تطوير نظام االيرادات لي�ضمل اأوامر العمل وجميع ايرادات ال�ضركة.
     - تطوير نظام التق�ضيط للعبث واخلدمات االخرى.

     - تطوير وتفعيل نظام ا�ضدار فواتري الطاقة املتجدده.
:BPM-Workflow 4. ال�ضروع يف تفعيل والتطوير الجراءات العمل من خالل نظام تدفق �ضري املعلومات

     - تطوير وتطبيق نظام ال�ضكاوي واالبالغات .
     - درا�ضة وحتليل االجراءات املتعلقة بالعطاءات واملناق�ضات وال�ضراء املحلي متهيدا لتطوير االجراءات املتعلقة بها .

     - ال�ضروع يف تطوير االجراءات املتعلقة باملذكرات الداخلية.
     - حتديث وتو�ضيع العمل على نظام التامني ال�ضحي بعد التقاعد

     - تطوير نظام متابعة ال�ضيكات الواردة ومراقبتها.
     - اأمتتة نظام احلوافز الداخلية للموظفني.

     - متابعة التطوير على انظمة معايري موؤ�ضرات االأداء )ال�ضكاوي، التو�ضيالت اجلدد، االنقطاعات(.
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اإجنازات ال�سركة يف جمال الطاقة املتجددة:
نظرًا للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والنفط يف االأردن، وان�ضجامًا مع االإ�ضرتاتيجية ال�ضاملة لقطاع الطاقة يف االأردن، 
والتي تهدف اإلى تطوير �ضبل ا�ضتغالل النفط والتنويع يف م�ضادر الطاقة وزيادة ن�ضبة م�ضاهمة م�ضادر الطاقة املتجددة 
الطاقة  انظمة  ا�ضتقبال طلبات لربط  ال�ضركة على  ، فقد عملت  اإلى )6%( بحلول عام 2020،  الكلي  الطاقة  يف خليط 

املتجددة، حيث مت درا�ضة الطلبات املقدمة  وربط االنظمة التي ا�ضتوفت �ضروط الربط ، وذلك على النحو:

 طلبات الربط وفقًا لنظام عداد �ضايف القيا�س : ا�ضتقبلت ال�ضركة خالل العام 2014 ما جمموعه )79( طلبًا لربط . 1
انظمة طاقة متجددة  من امل�ضرتكني وفقًا لنظام عداد �ضايف القيا�س ، وقد قامت ال�ضركة خالل العام 2014بربط 
)38( نظام  بقدرة اجمالية حوايل  )1.8 م.واط(  من طلبات الربط املقدمة التي ا�ضتوفت كامل �ضروط الربط 
املحددة يف الدليل االر�ضادي، فيما تبقى )41( طلبًا يف مرحلة الدرا�ضة وقدرتها االجمالية حوايل )3.9 م.واط (  ، 
لي�ضبح جمموع عدد االنظمة املربوطة على �ضبكات ال�ضركة  وامل�ضغلة حتى نهاية عام 2014 وفقًا لنظام عداد �ضايف 

القيا�س )85( نظام ،وبقدرة  اجمالية حوايل)2.2 م.واط (، واجلدول التايل  يبني تفا�ضيل هذه االنظمة:
طاقة . 2 انظمة   لربط  واح��دًا  طلبًا   2014 العام  خالل  ال�ضركة  ا�ضتقبلت  بالعبور:  النقل  لنظام  وفقًا  الربط  طلبات   

متجددة وفقًا لنظام النقل بالعبور  وبقدرة )500 ك.واط ( يف منطقة البحر امليت ، حيث ا�ضتوفت اجلهة املقدمة 
للطلب كافة متطلبات تقدمي الطلب، ومن املتوقع ان يتم ربط النظام على ال�ضبكة خالل الن�ضف االول من العام 

2015 ، بعد ا�ضتيفاء كافة �ضروط  ومتطلبات الربط املحددة يف الدليل االر�ضادي .  
 الربط املبا�ضر : ا�ضتقبلت ال�ضركة  طلباً  واحدًا  لربط نظام م�ضروع  محطة رياح الفجيج بقدرة ) 1.65 م.واط ( . 3

على �ضبكة ال�ضغط املتو�ضط يف منطقة ال�ضوبك ، وقد ا�ضتوفى الطلب جميع متطلبات الربط مبا فيها تقدمي الدرا�ضات 
الالزمة والفحو�ضات الت�ضغيلية ومن املتوقع ت�ضغيل امل�ضروع خالل الربع االول من العام 2015 ، بعد احل�ضول على 

موافقة الهيئة وتوقيع اتفاقية الربط.
كماعملت ال�ضركة خالل العام  على اإعداد )18( درا�ضة اأثر ربط النظمة طاقة متجددة لربطها على نظام التوزيع . 4

لل�ضركة.  

التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلبة لعام 2015
 ا�ضتمرت ال�ضركة وبالتن�ضيق مع �ضركة كهرباء اإربد بالعمل مع امل�ضت�ضار العاملي �ضركة )KEMA( وفقًا لالتفاقية . 1

املوقعة معه بتاريخ 2011/11/13 لتطبيق كود معايري االأداء املقر من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، حيث قدم امل�ضت�ضار 
ال�ضركة،  يف  احلال  بواقع  املتعلقة  تو�ضياته   )DPS( التوزيع  اأداء  معايري  كود  درا�ضة  وبعد  االتفاقية  لهذه  طبقًا 
واخليارات املنا�ضبة لتطبيق الكود، وحتديد االحتياجات الالزمة لذلك، وقد اإ�ضتمر امل�ضت�ضار باأعمال املرحلة الثانية 

من االعمال اال�ضت�ضارية  املكلف بها وفقا لالتفاقية املوقعة معه.
املوجودات . 2 �ضجل  وتطبيق  لتنفيذ   2014/4/27 بتاريخ   KEMA اال�ضت�ضارية  ال�ضركة  مع  عملها  ال�ضركة  بداأت   

الثابتة يف ال�ضركة والذي �ضي�ضتمر لنحو 3 �ضنوات.
 اإ�ضتمرت ال�ضركة خالل العام بالعمل مع ال�ضركة اال�ضت�ضارية االمريكية TETRA TECH املعني على ح�ضاب . 3

اإ�ضتخدام  من  االقت�ضادية  اجل��دوى  USAIDلدرا�ضة  االمريكية   والتجارة  التنمية  وكالة  من  املقدمة  املنحة 
الكهربائي  للنظام  نوعية  نقلة  اإجراء  يف  جدواها  حال  يف  �ضت�ضهم  والتي  ال�ضركة،  يف  الذكية  والعدادات  ال�ضبكات 
يف االردن، ومن املتوقع االإنتهاء من مخرجات الدرا�ضة خالل الربع االول من عام 2015، حيث �ضيتم درا�ضة درا�ضة 
تركيب عدادات تقراأ عن بعد ملحطات التحويل الفرعية وذلك بهدف ت�ضهيل عملية قراءة عدادات املحطات املختلفة 
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واإ�ضدار الفواتري للم�ضرتكني باأ�ضرع وقت، كما ميكن ا�ضتخدام هذه القراءات الحت�ضاب ن�ضب الفقد الكهربائي وحتليل 
احلمل اليومي )Load Curve( لالأحمال التي تغذيها هذه املحطات.

 بداأت ال�ضركة عملها مع ال�ضركة اال�ضت�ضارية االيطالية CESI بتاريخ 2014/2/18 لدرا�ضة الفقد الكهربائي يف . 4
من مخرجات  االنتهاء  املتوقع  ومن  بتخفي�ضه،  الكفيلة  واملقرتحات  الفني  وغري  الفني  نوعيه  الى  مف�ضاًل  ال�ضركة 

الدرا�ضة خالل الربع االأول من عام 2015.
 مت طرح عطاء لتعيني �ضركة ا�ضت�ضارية لو�ضع املوا�ضفات الفنية املطلوبة الإن�ضاء مركز مراقبة وحتكم لكافة محطات . 5

التحويل الرئي�ضية العاملة يف ال�ضركة، حيث مت التعاقد مع �ضركة �ضويكو ال�ضويدية والتي �ضتبداأ اعمالها اال�ضت�ضارية 
ال�ضركة �ضمن مركز مراقبة  كافة مناطق  لتغطية  املطلوبة  املوا�ضفات  لو�ضع  امليدانية متهيدا  الزيارات  من خالل 

وحتكم وطني. 
 طرح العطاء املتعلق با�ضتبدال اأنظمة الفوترة وخدمات العمالء املعمول بها حاليًا يف ال�ضركة ليتنا�ضب مع التطورات . 6

احلديثة يف العمل، واالنتهاء من تطبيقها.
 تعميم  العمل على الكهرباء احلية على كافة مناطق عمل ال�ضركة بعد جناحها يف منطقة وادي االأردن وال�ضرقية، . 7

لتقليل االنقطاعات املربجمة على �ضبكات ال�ضغط املتو�ضط واملنخف�س، ورفع اعتمادية التغذية الكهربائية لل�ضبكات.

ت�سنيع اللوازم الكهربائية 
متثل دائرة الت�ضنيع اجلزء االأكرب من الن�ضاط غري الرئي�ضي لل�ضركة، وقد رتب عليها �ضرورة العمل على تعظيم اأرباحها 
من خالل تو�ضيع �ضوق منتجاتها، فباالإ�ضافة اإلى تزويد مناطق ال�ضركة باحتياجاتها من منتجاتها، حيث �ضاركت ال�ضركة 
يف العطاءات التي تت�ضمن هذه املنتجات لل�ضركتني الزميلتني املحليتني) كهرباء اإربد، والكهرباء االردنية(. وقد كان من 

ال�ضروري اتخاذ كل ما يلزم من اإجراءات لتمكني الدائرة من الوفاء بهذه االلتزامات ومن اهم هذه االإجراءات : 
 ا�ضتمرار امل�ضاركة يف العطاءات العائدة لل�ضركتني الزميلتني �ضواء ت�ضنيعا اأو توريدا.. 1
واأ�ضعار املواد االأولية يف . 2 اإلى ال�ضعر املنا�ضب، الذي يتواءم  للتكاليف اخلا�ضة باملنتجات، للو�ضول   درا�ضات عديدة 

اأماكن �ضرائها محليا اأو خارجيا والتي يتم �ضراوؤها من خالل طلبيات تعتمد اأ�ضلوب ال�ضراء املبا�ضر.
 املحافظة على م�ضتوى جودة املواد االأولية وكذلك اإدامة عمل االآالت من خالل اأعمال ال�ضيانة الدائمة لها. . 3
وتقلي�س . 4 املمكن  االأدنى  اإلى احلد  م�ضتوى اخلطورة  لتخفيف  وذلك  العامة  بال�ضالمة  تتعلق  اإج��راءات  اتخاذ عدة   

حوادث العمل وتخفيف حدة هذه احلوادث للحد االأدنى .
وجتدر االإ�ضارة اإلى اأن اإلغاء االإعفاءات التي كانت ممنوحة ل�ضركة كهرباء محافظة اربد قد اأثرت ب�ضكل �ضلبي على . 5

ثالثة عطاءات كانت محالة على ال�ضركة من حيث التوريد.
اإيجاد . 6 اإلى  اأدت  امل�ضنع،  اإن�ضاء  مّن  مهامها  الت�ضنيع  دائرة  تتولى  والذي  الت�ضنيع  جمال  يف  اال�ضتثمار  عملية  ان 

خربات موؤهلة قادرة على خو�س املناف�ضة والفوز يف عطاءات عديدة، االأمر الذي تطلب احل�ضول على اأ�ضعار مناف�ضة 
للمواد االأولية �ضمن املوا�ضفات املطلوبة، حيث يعترب ال�ضوق اخلارجي م�ضدرا رئي�ضيا ملعظمها، فكان البد من جتربة 
التعامل مع ال�ضوق اخلارجي، وبهذه التجربة التي بداأت منذ �ضنوات فقد اأخذت الدائرة من خالل ال�ضراء املبا�ضر دور 
املورد ملوادها وتوفري ما كان يتقا�ضاه هذا املورد اإ�ضافة اإلى اأ�ضعار املواد، كذلك اأتاحت لها اإيجاد م�ضاحة كبرية من 
ال�ضركات اخلارجية التي تتعامل معنا بثقة وتتابع مواعيد طلبياتنا، مما منح الدائرة كفاءة وخربة تفوق ال�ضركات 
التي كانت تورد املواد لنا، وقد اأثبتت الدائرة من خالل تنفيذها لعدد من العطاءات قدرتها على حتقيق املوا�ضفات 
للمواد االأولية واملنتجة، من خالل م�ضاركة العديد من مهند�ضي ال�ضركات �ضاحبة العطاءات يف ح�ضور الفحو�ضات 

التي جتري على املواد االأولية يف بلد املن�ضاأ.
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هذا مع مالحظة اأن هناك اإجراءات بو�ضر باتخاذها تهيئة الحتمال نقل ن�ضاط الت�ضنيع اإلى املوقع اجلديد ، باالإ�ضافة 
على العمل على درا�ضة تطوير االآالت املوجودة حاليًا وا�ضتبدال بع�ضها يف حال ثبوت جدوى ذلك.

وفيما يلي جدواًل يبني كميات االإنتاج خالل االأعوام ال�ضابقة:
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موؤ�سرات الأداء

جدول )17(
اإح�سائيات وموؤ�سرات الأداء لتطوير اأعمال ال�سركة وخ�سائ�سها

* مت ا�ضتثناء موظفي دائرة الت�ضنيع الكهربائي باعتبار اأن ن�ضاط هذه الدائرة م�ضتقل وم�ضاند، وال يت�ضل ب�ضكل مبا�ضر 
بن�ضاط ال�ضركة الرئي�ضي املتعلق بتوزيع الطاقة الكهربائية.

�سكل رقم )10(
اإنتاجية املوظف لعام  2014 مقارنة بالأعوام )2003 – 2013(
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 الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية ول تدخل �سمن ن�ساط ال�سركة 
الرئي�سي.

- ال توجد عمليات ذات طبيعة غري متكررة خالل عام 2014 ال تدخل �ضمن ن�ضاط ال�ضركة الرئي�ضي.
ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح اأو اخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�سايف حقوق امل�ساهمني واأ�سعار الأوراق 

املالية خلم�س �سنوات �سابقة:

* اأ�ضهم ال�ضركة غري مدرجة يف بور�ضة عمان، وبالتايل ال يوجد تداول الأ�ضهم ال�ضركة.

حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها خالل ال�سنة املالية:
اجلدول التايل يبني جمموعة من الن�ضب املالية التي تبني املركز املايل لل�ضركة يف نهاية عام 2014، ومقارنتها مع ن�ضبتها 

يف نهاية ال�ضنة املالية ال�ضابقة 2013: 

مقدار اأتعاب التدقيق لل�سركة ومقدار اأي اأتعاب عن خدمات اأخرى تلقاها املدقق و/اأو م�ستحقة له:
بلغت اأتعاب مدقق ح�ضابات ال�ضركة خالل عام 2014 )21112( دينار �ضاماًل 16% �ضريبة املبيعات، يف حني بلغت اأتعاب 

مدقق ح�ضابات ال�ضركة التابعة لعام 2014 )15312( دينار �ضاماًل �ضريبة املبيعات.
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة:

•  يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأ�ضخا�س االإدارة العليا.	
•  ال يوجد م�ضاهمات الأقرباء اإدارة ال�ضركة التنفيذية )الزوجة واالأوالد الق�ضر واالأقرباء( يف راأ�س مال ال�ضركة.	
•  ال يوجد �ضركات م�ضيطر عليها من قبل اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية واأقاربهم.	
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية:

•  ال يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأ�ضخا�س االإدارة العليا.	
•  ال يوجد م�ضاهمات الأقرباء اإدارة ال�ضركة التنفيذية )الزوجة واالأوالد الق�ضر واالأقرباء( يف راأ�س مال ال�ضركة.	
•  ال يوجد �ضركات م�ضيطر عليها من قبل اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية واأقاربهم.	



58

املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة لعام 2014



59

املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية:
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اأو  ال�سقيقة  اأو  التابعة  ال�سركات  مع  امل�سدرة  ال�سركة  عقدتها  التي  والرتباطات  وامل�ساريع  العقود 
احلليفة اأو رئي�س جمل�س الدارة اأو اع�ساء املجل�س اأو املدير العام اأو اي موظف يف ال�سركة اأو اأقاربهم.

 مت عقد العقود واالرتباطات التالية مع ال�ضركة التابعة )�ضركة كهرباء محافظة اربد(:
– غري �ضامل ال�ضريبة - لتوريد اعمدة ا�ضمنتية �ضغط . 1   عقد بتاريخ 2013/11/11 بقيمة )1،445،343( دينار 

بالعقد مبوجب  الكهرباء  توزيع  لل�ضركة، وقد فازت �ضركة  التابعة  الت�ضنيع  التابعة من قبل دائرة  لل�ضركة  متو�ضط 
عطاء تناف�ضي طرحته ال�ضركة التابعة )عطاء رقم 2013/28(، وقد مت تنفيذ )2.98%( من قيمته يف عام 2013 
و)19.80%( من قيمته يف عام 2014 ويتوقع تنفيذ باقي الكمية املطلوبة يف عام 2015 ح�ضب �ضروط العقد، واأن 

تاأخري التنفيذ لهذا العقد مت بناء على طلب من ال�ضركة التابعة.
 عقد بتاريخ 2013/11/12 بقيمة )1،944،000( دوالر اأمريكي - غري �ضامل ال�ضريبة -  لتوريد اعمدة حديدية . 2

بالعقد مبوجب  الكهرباء  توزيع  لل�ضركة، وقد فازت �ضركة  التابعة  الت�ضنيع  التابعة من قبل دائرة  لل�ضركة  جملفنة 
عطاء تناف�ضي طرحته ال�ضركة التابعة )عطاء رقم 2013/31(،  وقد مت تنفيذ )95%( من قيمته يف عام 2014 واتفق 

على اعتبارالعقد منتهيًا عند هذه الن�ضبة.
 عقد بتاريخ 2014/2/9 بقيمة )85،120( دوالر اأمريكي - غري �ضامل ال�ضريبة -  لتوريد موا�ضري حديدية جملفنة . 3

لل�ضركة التابعة من قبل دائرة الت�ضنيع التابعة لل�ضركة، وقد فازت �ضركة توزيع الكهرباء بالعقد مبوجب عطاء تناف�ضي 
طرحته ال�ضركة التابعة )عطاء رقم 2013/50(، وقد مت تنفيذ كامل العطاء يف عام 2014.

 عقد بتاريخ 2014/5/5 بقيمة )229،625( دوالر اأمريكي - غري �ضامل ال�ضريبة -  لت�ضنيع وتوريد لوازم ال�ضبكة . 4
لل�ضركة، وقد فازت �ضركة توزيع الكهرباء بالعقد مبوجب  التابعة  الت�ضنيع  التابعة من قبل دائرة  لل�ضركة  الهوائية 

عطاء تناف�ضي طرحته ال�ضركة التابعة )عطاء رقم 2013/61(، ويتوقع تنفيذ كامل العطاء يف عام 2015.

 مت اإبرام العقود واالرتباطات التالية مع ال�ضركة احلليفة )�ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية(:
 

 بالن�ضبة للعطاء رقم 75-2011 –توريد محطات جممعه  مت توقيع االتفاقية بتاريخ 2012/11/18:. 1
 مت يف عام 2014 ا�ضدار طلب توريد بقيمة )527427.2(دينار اردين  ومت التوريد يف نف�س العام.. 2
 بالن�ضبة للعطاء رقم 38-2012 –توريد محوالت توزيع، مت توقيع االتفاقية بتاريخ 9/30/ :2013 مت يف عام 2014 . 3

ا�ضدار طلبي توريد  بقيمة )421293.9(دينار اردين،حيث  مت توريد مواد طلب التوريد رقم )1(عام 2014 وبقيمة 
)123890.47(دوالر ويتوقع توريد مواد طلب التوريد رقم 2 يف الربع االول من العام احلايل، 

 ومن املتوقع ا�ضتكمال طلبات التوريد خالل العام احلايل بناء على احلاجة.. 4

اأو  الدارة  جمل�س  رئي�س  مع  امل�سدرة  ال�سركة  عقدتها  ارتباطات  اأو  م�ساريع  اأو  عقود  اية  يوجد  ل    
اع�ساء املجل�س اأو املدير العام اأو اي موظف يف ال�سركة اأو اأقاربهم.
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م�ساهمة ال�سركة يف حماية البيئة وال�سالمة: 

    اإدراكًا من ال�ضركة لاللتزامات املرتتبة عليها �ضمن اإطار الرخ�ضة املمنوحه لها واإميانًا منها باأهمية املحافظة على 
البيئة، فال�ضركة توؤمن باأن املحافظة على البيئة وال�ضحة وال�ضالمة جزء ال يتجزاأ من اأعمالها ومن ثقافتها املوؤ�ض�ضية، 
وت�ضعى با�ضتمرار نحو حت�ضينها بحيث ت�ضمن متا�ضيها مع القوانني والت�ضريعات التي ت�ضدرها احلكومة .فال�ضركة ملتزمة 
مبراعاة  كافة الق�ضايا البيئية عند اإعداد خططها وبرامج العمل، كما اأنها ملتزمة باالإدارة العلمية واحلكيمة الأي تاأثريات 

بيئية �ضلبية قد تكون م�ضاحبة للن�ضاطات التي تقوم بها ومبا ي�ضمن عدم االإ�ضرار بالبيئة وال�ضحة العامة.
كافة  به يف  دلياًل لال�ضرت�ضاد  ت�ضكل  بيئية  �ضيا�ضة  بها  العاملني  كافة  ال�ضركة ومب�ضاركة  االإطار فقد و�ضعت  �ضمن هذا 
االإجراءات والن�ضاطات حلماية البيئة وقد مت تعميمها لن�ضر الوعي البيئي على كافة موظفي ال�ضركة وهي يف طور اإعداد 
ال�ضركة  تعي�ضه  واقع  اإلى  ال�ضيا�ضة وترجمتها  لتفعيل هذه  وبرامج زمنية  اأهدافًا وغايات  تت�ضمن  تنفيذية طموحة  خطة 
ويحقق التزاما كاماًل بااللتزامات البيئية املرتتبة عليها طبقًا الأحكام الرخ�ضة والقوانني ال�ضارية  املعمول بها، وقد برز 

االهتمام بالبيئة من خالل:
•  حر�س ال�ضركة على االلتزام مبعايري االأداء الواردة يف الرخ�ضة املمنوحة لها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وكذلك 	

القوانني والتعليمات املعمول بها يف اجلوانب البيئية وال�ضحية ومن خالل اإدارة التاأثريات البيئية لن�ضاطات ال�ضركة 
باعتماد مبداأ »التاأثري املنعدم«.

• الوقاية 	 اأدوات  بتوفري  وذلك  اآمنه  عمل  بيئة  وتوفري  وال�ضالمة  الوقاية  باأنظمة  مواقعها  بتجهيز  ال�ضركة  حر�س   
ال�ضخ�ضية و ال�ضالمة الالزمة الأداء العاملني الأعمالهم ب�ضكل اآمن.

•  امل�ضاهمة ب�ضكل فعال يف االأن�ضطة املحلية من ندوات وور�س عمل خا�ضة بالق�ضايا البيئية بهدف امل�ضاهمة يف حماية 	
البيئة والتعريف بال�ضيا�ضات املتبعة والنظر يف اإمكانية اال�ضتفادة من جتارب املوؤ�ض�ضات االأخرى.

•  ح�ضول ال�ضركة على �ضهادات يف انظمة االإدارة املتكاملة وهي :) ادارة اجلودة ISO 9001 ، ال�ضالمة وال�ضحة 	
.) ISO 14001 والبيئة ،  OHSAS 18001 املهنية

 الإجنازات يف جمال تر�سيد ال�ستهالك:
اإن ا�ضتنزاف املوارد الطبيعية يعترب اأحد اأهم امل�ضاكل البيئية التي تعاين منها دول العامل ب�ضكل عام واالأردن ب�ضكل خا�س 
كما يعترب تر�ضيد ا�ضتهالك املياه والطاقة واملواد اأهم و�ضيلة  من و�ضائل حماية البيئة من التلوث واملحافظة على مواردها 

وتنميتها. ويف هذا املجال مت عمل ما يلي:
•  اتخاذ االإجراءات الكفيلة بخف�س الفاقد يف ال�ضبكات الكهربائية.	
•  تطبيق برامج ال�ضيانة الدورية ملعدات واأجهزة ال�ضبكة الكهربائية للمحافظة على اأعلى كفاءة ت�ضغيلية لها.	
• اإ�ضافة للخاليا ال�ضوئية للتحكم باالإنارة ومعدات التكييف وا�ضتبدال م�ضابيح االإنارة 	  ا�ضتخدام املوؤقتات الزمنية 

باأخرى موفرة للطاقة.
•  اإ�ضتحداث ق�ضم الطاقة املتجددة ليقوم مبتابعة اأعمال اإن�ضاء خاليا �ضم�ضية وتو�ضيلها مع ال�ضبكة الكهربائية لدى 	

امل�ضرتكني.
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 الجنازات يف جمال ال�سحة البيئية:
وعائالتهم  العاملني  �ضحة  وحماية  وتطبيقاتها  وعملياتها  باأن�ضطتها  املتعلقة  االأم��را���س  ح��دوث  مبنع  ال�ضركة  تلتزم 

واملواطنيني واملحافظة على بيئة عمل �ضحية وذلك من خالل:
•  تقييم جودة املياه امل�ضتخدمة من امل�ضدر اإلى ال�ضبكة والتاأكد من خلوها من العوامل البيولوجية املمر�ضة وامللوثات 	

الكيميائية واأنها اآمنة لال�ضتعمال يف مرافق ال�ضركة.
•  مراقبة توليد النفايات اخلطرة من البداية اإلى النهاية للتاأكد من االإدارة الفعالة لها من حلظة اإنتاجها اإلى التخل�س 	

منها ملنع اإمكانية تلوث موارد املياه اجلوفية والرتبة بتخ�ضي�س اأماكن خا�ضة لتخزينها.
•  العمل على اإن�ضاء �ضبكات الكهرباء �ضمن م�ضارات اآمنة ومتوافقة مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واإزالة كافة 	

ال�ضبكات املتعار�ضه والتي ال حتقق اخللو�س االآمن.
•  التخل�س من املحوالت التي حتتوي على مادة ال )PCB( ال�ضامة من خالل التعاون مع وزارة البيئة وبرنامج االأمم 	

.)PCB( املتحدة االإمنائي يف تنفيذ م�ضروع االإدارة ااملتكاملة ملركبات ال

 الإجنازات يف جمال التلوث الب�سري:
ت�ضاهم ال�ضركة يف حت�ضني املنظر اجلمايل العام داخل مدن اململكة واحلد من التلوث الب�ضري، من خالل:

•  التو�ضع يف اإن�ضاء ال�ضبكات االأر�ضية بدياًل عن اخلطوط الهوائية.	
•  مراعاة الناحية اجلمالية لل�ضوارع وال�ضاحات العامة عند ت�ضميم ال�ضبكات الكهربائية وحتديد مواقع محطات التحويل.	
•  تراعي ال�ضركة اإبراز اجلانب اجلمايل املريح للنظر يف مبانيها واملرافق املخ�ض�ضة ال�ضتقبال اجلمهور.	
•  التو�ضع يف ت�ضجري امل�ضاحات الفارغة املحيطة مبباين ال�ضركة والعناية الدائمة باالأ�ضجار املزروعة.	

 ال�سالمة العامة: 
النتائج  واأ�ضبحت  امل�ضمار،  تت�ضابق يف هذا  املختلفة  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  وبداأت  وا�ضعًا  ال�ضالمة تطورًا   تطور مفهوم 
اأو  املنظمة  للحكم على جناح  املعايري  اأهم  اأحد  العمل  واإ�ضابات  ن�ضبة احلوادث  وت�ضاءل  ال�ضالمة،  املتحققة يف جمال 
اإخفاقها. اإن االهتمام بال�ضالمة ومواجهة احلوادث والكوارث التي تعترب قدرًا ال مفر منه يحتم بذل اأق�ضى جهد لو�ضع 
خطط عملية ت�ضهم يف تعزيز �ضالمة البيئة ورفع م�ضتوى الوعي لدى جميع �ضرائح املجتمع جتاه تدابري واإجراءات ال�ضالمة 

املطلوبة يف حاالت احلوادث والكوارث. 
 اإن االهتمام بال�ضحة وال�ضالمة العامة يعد من اأهم اخلطط التي تت�ضمنها ا�ضرتاتيجية ال�ضركة، وذلك الهتمامها البالغ 
ينعك�س على  امل�ضرتكني،  االإ�ضابات وكذلك  العاملني من  اأن حماية  والتوجيه، حيث  والقيادة  واملمتلكات  االأرواح  بحماية 

حت�ضني وزيادة م�ضتوى االإنتاج ورفع القوة االقت�ضادية للمجتمع.
اأواًل« والذي كان االإطار االأ�ضا�س ل�ضيا�ضة نظام االإدارة املتكامل، ولقد  لقد حر�ضت ال�ضركة على تفعيل �ضعار »ال�ضالمة 

اأثمر ذلك عن:
•  عدم ت�ضجيل اي ا�ضابة قاتلة خالل عام 2014 . 	
•  انخفا�س عدد اأيام التغيب ب�ضبب اإ�ضابات العمل بن�ضبة )27%( يف عام 2014 عما كان عليه الو�ضع يف العام ال�ضابق.	
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 التوعية والتدريب يف جمال ال�سالمة العامة:
 حتر�س ال�ضركة على ن�ضر الوعي باالأ�ضول الفنية واإجراءات العمل االآمنة لكافة العاملني لديها وكذلك املقاولني املنفذين 

لبع�س االأعمال، وذلك من خالل:
•  توفري عدد كبري من الدورات التدريبية يف كافة جماالت ال�ضالمة العامة �ضمن الربنامج التدريبي لل�ضركة.	
•  اإعداد املحا�ضرات وور�س العمل اخلا�ضة باأمور ال�ضالمة العامة واإجراءات العمل االآمن من قبل كادر ال�ضركة للعامني.	
• الكهربائي لطالب 	 التيار  مع  االآمن  التعامل  وكيفية  العامة  ال�ضالمة  باأمور  تتعلق  املحا�ضرات  اإعداد جمموعة من   

املدار�س واأع�ضاء موؤ�ض�ضات املجتمع املدين وامل�ضرتكني بعامة.
•  القيام بالعديد من اجلوالت التفتي�ضية والتفقدية لو�ضائل وا�ضرتاطات ال�ضالمة يف العديد من من�ضاآت ال�ضركة يف 	

مختلف مناطق عملها.
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م�ساهمة ال�سركة يف خدمة املجتمع املحلي
اإ�ضافة اإلى اأثر م�ضاهمة ال�ضركة من خالل اخلدمة الرئي�ضية لها يف اإي�ضال التيار الكهربائي ملواقع مختلفة، قامت ال�ضركة 

مب�ضاركة املجتمع املحلي بالعديد من الن�ضاطات املختلفة، ومنها:
ال�ضركة،  الريا�ضية واالجتماعية، خ�ضو�ضًا يف مناطق عمل  الدعم املايل لبع�س اجلمعيات اخلريية واالأندية  1. تقدمي 
وكذلك للهيئات الثقافية واجلامعات، حيث بلغ جمموع هذه التربعات )14980( ديناراأردين، مو�ضح تفا�ضيلها يف جدول 

التربعات واملنح التي قدمتها ال�ضركة خالل عام 2014.

 اجلدول التايل يبني التربعات التي قدمتها ال�ضركة خالل عام 2014 واجلهات التي قدمت لها:
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2. اإعطاء محا�ضرات توعية لكافة �ضرائح املجتمع املحلي عن ا�ضتخدامات الطاقة الكهربائية والطرق ال�ضليمة يف التعامل 
مع التيار الكهربائي، وطرق تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة ،ومحا�ضرات تثقيفية عامة اأخرى.

3. دعم بنك الدم الوطني من خالل اإجراء حملتي تربع بالدم عام 2014، حيث �ضارك يف هذه احلملة موظفوا ال�ضركة يف 
املكاتب الرئي�ضية وموظفوا مناطق التوزيع ، وقد مت توفري )220( وحدة دم ملديرية بنك الدم الوطني.

4. قامت ال�ضركة خالل عام 2014 بتدريب )116( متدربًا حل�ضاب موؤ�ض�ضات املجتمع املحلي وعلى النحو التايل:

-  كما يتم متابعة )90( متدرب يف مركز التدريب الكهربائي موزعني  على مواقع  ال�ضركة املختلفة.
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العام 2014 يف اأرقام
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امل�ضاهمون

راأ�سمال ال�سركة / املوجودات
يبلغ راأ�ضمال ال�ضركة املكتتب به واملغطى بالكامل )10،000،000( دينار، موزعة على )10،000،000( �ضهم بقيمة اإ�ضمية 
تبلغ دينارًا واحدًا لكل �ضهم، يف حني بلغ اإجمايل حقوق امل�ضاهمني يف 2014/12/31 )41،054،253 ( دينارًا، وبلغت 

موجودات ال�ضركة غري املتداولة يف نف�س التاريخ )327،149،489( دينار.

التداول باأ�سهم ال�سركة
اأ�ضهم ال�ضركة غري مدرجة يف بور�ضة عمان، وبالتايل ال يوجد تداول الأ�ضهم ال�ضركة.

اجلدول التايل يبني توزيع اأعداد امل�ضاهمني ح�ضب جن�ضياتهم وما ميلكون من اأ�ضهم بتاريخ 2014/12/31
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شركـــة توزيـــع الكهربــــاء
المساهمة العامة
القوائم المالية الموجودة

31 كانون األول 2014
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تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني اإلى م�ضاهمي �رشكة توزيع الكهرباء امل�ضاهمة العامة املحدودة
عمان - اململكة الأردنية الها�ضمية

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�ضركة توزيع الكهرباء امل�ضاهمة العامة املحدودة )»ال�ضركة«( و�ضركتها التابعة 
)»املجموعة«( والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون االأول 2014 وقائمة الدخل ال�ضامل املوحدة 
وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س الأهم 

ال�ضيا�ضات املحا�ضبية واملعلومات االإي�ضاحية االأخرى.

م�سوؤولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية املوحدة

املالية  التقارير  ملعايري  وفقا  عادلة  ب�ضورة  وعر�ضها  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد هذه  م�ضوؤول عن  االإدارة  اإن جمل�س 
الدولية، باال�ضافة الى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�ضروري الإعداد قوائم مالية موحدة خالية من االأخطاء اجلوهرية 

�ضواء الناجتة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات

اإن م�ضوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ضتنادا اإلى تدقيقنا.  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري 
الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه املعايري االلتزام بقواعد ال�ضلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�ضول على 

تاأكيد معقول باأن القوائم املالية املوحدة خالية من االأخطاء اجلوهرية.

يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات للح�ضول على ادلة موؤيدة للمبالغ واالإي�ضاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة.  اإن 
اإختيار تلك االإجراءات ي�ضتند الى اجتهاد مدقق احل�ضابات مبا يف ذلك تقييم مخاطر االأخطاء اجلوهرية يف القوائم 
املالية املوحدة �ضواء الناجتة عن االإحتيال او اخلطاأ. عند تقييم مدقق احل�ضابات للمخاطر ياأخذ يف االإعتبار نظام الرقابة 
تدقيق  اإجراءات  لت�ضميم  وذلك  عادلة  ب�ضورة  املوحدة  املالية  القوائم  وعر�س  باعداد  ال�ضلة  ذي  للمجموعة  الداخلي 
مالئمة للظروف ولي�س بهدف ابداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة. يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم 
مالءمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�ضبية التي قامت بها االإدارة، ا�ضافة الى تقييم العر�س 

العام للقوائم املالية املوحدة.

يف اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر ا�ضا�ضا الإبداء الراأي.



72

الـــراأي

يف راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للمجموعة كما يف 31 كانون 
االأول 2014 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية

حتتفظ املجموعة بقيود و�ضجالت محا�ضبية منظمة ب�ضورة اأ�ضولية، واإن القوائم املالية املوحدة الواردة يف تقرير جمل�س 
االإدارة متفقة معها ونو�ضي امل�ضادقة عليها.

اإرن�ض���������������ت وي���������������ون��������������غ/االأردن

محمد اإبراهيم الكركي
ترخي�س رقم 882 

عمان – اململكة االأردنية الها�ضمية
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قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون الأول 2014
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قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2014

عـــــام  )1(
تاأ�ض�ضت �ضركة توزيع الكهرباء )»ال�ضركة«( بتاريخ 12 �ضباط 1998 ك�ضركة م�ضاهمة عامة محدودة تنفيذًا لقرار جمل�س 
الوزراء املتخذ يف جل�ضته املنعقدة بتاريخ 4 ت�ضرين االول 1997 واخلا�س بتاأ�ضي�س �ضركة منف�ضلة عن �ضركة الكهرباء 
الوطنية لتتولى ن�ضاط توزيع الطاقة الكهربائية يف املناطق التالية: العقبة ومعان والكرك والطفيلة ووادي االأردن واملنطقة 
ال�ضرقية، وتكون مملوكة للحكومة بن�ضبة 75% من را�س املال و25% ل�ضركة الكهرباء الوطنية حلني خ�ضخ�ضتها، وتوؤول 
اليها جميع موجودات ن�ضاط التوزيع يف �ضركة الكهرباء الوطنية. مت خ�ضخ�ضة ال�ضركة بتاريخ 2 متوز 2008 حيث قامت 

�ضركة كهرباء اململكة ال�ضتثمارات الطاقة ب�ضراء ح�ضة احلكومة البالغة %100. 

با�ضرت ال�ضركة ن�ضاطها ال�ضناعي والتجاري بتاريخ االأول من كانون الثاين 1999.

�ضجلت ال�ضركة لدى �ضلطة منطقة العقبة االإقت�ضادية اخلا�ضة حتت رقم 1101103002 بتاريخ 30 ت�ضرين االأول 2001 
وفقًا الأحكام واأنظمة وتعليمات قانون منطقة العقبة االإقت�ضادية اخلا�ضة رقم 32 ل�ضنة 2000.

وتزويد  توزيع  اأعاله مبوجب رخ�ضة  املذكورة  االإمتياز  منطقة  وبيعها يف  و�ضرائها  الكهربائية  الطاقة  توزيع  ال�ضركة  غايات  اأهم  من 
الطاقة الكهربائية. ح�ضلت ال�ضركة على هذه الرخ�ضة بتاريخ 30 حزيران 2008 وهي �ضاحلة ملدة 25 �ضنة من ذلك التاريخ. 

قطاع  تنظيم  هيئة  قبل  من   2008 حزيران   30 بتاريخ  لل�ضركة  املمنوحة  بالتجزئة  والتزويد  التوزيع  رخ�ضة  على  بناًء 
املوجودات،  قاعدة  على   %10 مبعدل  ال�ضريبة  تنزيل  قبل  اال�ضا�ضية  االن�ضطة  من  ال�ضنوي  العائد  حتديد  مت  الكهرباء، 
وقد قامت ال�ضركة باحت�ضاب العائد املتحقق فعليا من الن�ضاط اال�ضا�ضي، حيث بلغ �ضايف الوفر عن معدل العائد املحدد 
بالرخ�ضة للفرتة من تاريخ الرخ�ضة وحتى 31 كانون االأول 2014 مبلغ 097ر640ر6 دينار، بعد ا�ضتيعاب العجز الذي 
حتقق يف العام ال�ضابق مببلغ 394ر706ر4 دينار، هذا و�ضيتم خ�ضم قيمة ذلك الفائ�س من خالل فرتة التعرفة لعامي 
2016-2017 وذلك �ضمن منهجية التعرفة الكهربائية الواردة يف رخ�ضة التوزيع، علما بان هذا املبلغ ما زال قيد املناق�ضة 

ويخ�ضع للمراجعة والتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء متا�ضيا مع ما ورد يف رخ�ضة التوزيع.

املحدودة  العامة  امل�ضاهمة  اربد  كهرباء  �ضركة  لها  التابعة  لل�ضركة  املمنوحة  الكهرباء  وتزويد  التوزيع  على رخ�ضة  بناًء 
قبل  اال�ضا�ضية  االن�ضطة  من  ال�ضنوي  العائد  حتديد  مت  الكهرباء  قطاع  تنظيم  هيئة  قبل  من   2008 حزيران   30 بتاريخ 
تنزيل ال�ضريبة مبعدل 42ر10% من قاعدة املوجودات املعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. قامت ادارة ال�ضركة 
باحت�ضاب العائد اأعاله حيث كان الفائ�س عن معدل العائد املحدد بالرخ�ضة ل�ضنة 2014 مبلغ 691ر509ر1 دينار وبذلك 
ت�ضبح القيمة املرتاكمة حتى نهاية �ضنة 2014 فائ�س املرتاكم بحوايل 473ر397ر2 دينار ويتم معاجلة هذا الفائ�س من 
خالل عملية حتديد التعرفة لفرتة التعرفة القادمة و�ضمن منهجية حتديد التعرفة الواردة يف الرخ�ضة املمنوحة ويكون 

مبلغ الفائ�س خا�ضع للمراجعة والتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء متا�ضيًا مع ما ورد بالرخ�ضة.

مت اقرار هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س اإدارة ال�ضركة يف جل�ضته املنعقدة بتاريخ---------، وتتطلب هذه 
القوائم املالية املوحدة موافقة الهيئة العامة للم�ضاهمني.
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اأ�س�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية    )2(

اأ�س�س الإعداد  1-2
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�ضادرة عن جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية.

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ الكلفة التاريخية.
اإن الدينار االأردين هو عملة اإظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�ضية للمجموعة.

مبداأ توحيد القوائم املالية   2-2

تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�ضركة وال�ضركة التابعة لها �ضركة كهرباء محافظة اربد امل�ضاهمة العامة 
املحدودة كما يف 31 كانون االول 2014.

تتحقق ال�ضيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق يف العوائد املتغرية الناجتة عن ارتباطها بال�ضركة امل�ضتثمر فيها ولديها 
القدرة على التاأثري على هذه العوائد من خالل قدرتها على ال�ضيطرة على ال�ضركة امل�ضتثمر فيها. وتتم ال�ضيطرة على 

ال�ضركة امل�ضتثمر فيها فقط عند حتقق ما يلي:
�ضيطرة املجموعة على ال�ضركة امل�ضتثمر بها )احلقوق القائمة التي متنح املجموعة القدرة على توجيه الن�ضاطات   -

               ذات ال�ضلة لل�ضركة امل�ضتثمر فيها(.
تعر�س املجموعة اأو حقوقها يف العوائد املتغرية الناجتة عن ارتباطها بال�ضركة امل�ضتثمر فيها.  -

القدرة على ممار�ضة ال�ضيطرة على ال�ضركة امل�ضتثمر فيها والتاأثري على عوائدها.  -

عندما متتلك املجموعة اأقل من اغلبية حقوق الت�ضويت اأو ما �ضابهها يف ال�ضركة امل�ضتثمر فيها، تقوم املجموعة باأخذ جميع 
احلقائق والظروف ذات العالقة بعني االعتبار لتحديد فيما اإذا كانت متتلك �ضيطرة على ال�ضركة امل�ضتثمر فيها ويت�ضمن ذلك: 

الرتتيبات التعاقدية مع حملة حقوق ت�ضويت االآخرين يف ال�ضركة امل�ضتثمر فيها.  -
احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية االأخرى.  -

حقوق الت�ضويت احلالية وحقوق الت�ضويت املحتملة للمجموعة.  -
تقوم املجموعة باإعادة تقييم فيما اإذا كانت ت�ضيطر على ال�ضركة امل�ضتثمر فيها ويف حال وجود ظروف اأو حقائق تدل على 

التغري يف اأحد اأو اأكرث من عن�ضر من عنا�ضر ال�ضيطرة الثالثة.

توحيد  يتم  ال�ضيطرة.  توقف هذه  وحتى  ال�ضيطرة  تاريخ ممار�ضة  اإبتداًء من  التابعة  لل�ضركة  املالية  القوائم  توحيد  يتم 
تاريخ �ضيطرة املجموعة على  املوحدة من  املالية  القوائم  التابعة يف  ال�ضركة  واإيرادات  موجودات ومطلوبات وم�ضاريف 

ال�ضركات التابعة وحتى تتوقف هذه ال�ضيطرة.

يتم حتميل االأرباح واخل�ضائر وكل بند من بنود الدخل ال�ضامل االأخرى على حقوق حملة االأ�ضهم يف ال�ضركة االأم وحقوق غري 
امل�ضيطرين حتى لو اأدى ذلك اإلى عجز يف ر�ضيد حقوق غري امل�ضيطرين. واإذا اقت�ضت احلاجة، يتم تعديل القوائم املالية 
لل�ضركات التابعة لتتما�ضى �ضيا�ضاتها املحا�ضبية مع ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة. يتم ا�ضتبعاد املوجودات واملطلوبات 

وحقوق امللكية واالإيرادات وامل�ضروفات واالأرباح واخل�ضائر املتعلقة باملعامالت فيما بني املجموعة وال�ضركات التابعة.
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يتم ت�ضجيل االأثر الناجت عن تغري ن�ضبة امللكية يف ال�ضركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان لل�ضيطرة يف حقوق امللكية. عند 
فقدان ال�ضيطرة على ال�ضركة التابعة، تقوم املجموعة مبا يلي:

اإلغاء االإعرتاف مبوجودات )مبا فيها ال�ضهرة( ومطلوبات ال�ضركة التابعة  -
اإلغاء االإعرتاف بحقوق غري امل�ضيطرين  -

اإلغاء االإعرتاف باحتياطي ترجمة العمالت االأجنبية  -
االإعرتاف بالقيمة العادلة للمبالغ امل�ضتلمة  -

االإعرتاف بالقيمة العادلة لال�ضتثمار املحتفظ به يف ال�ضركة التابعة  -
االإعرتاف باالأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن عملية فقدان ال�ضيطرة  -

اإعادة ت�ضنيف ح�ضة ال�ضركة التي مت ت�ضجيلها �ضابقًا يف بنود الدخل ال�ضامل االأخرى اإلى االأرباح واخل�ضائر  -

مت االف�ضاح عن ال�ضركات التابعة ون�ضبة امل�ضاهمة فيها اي�ضاح )32(.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية  3-2

املالية  القوائم  اتبعت يف اعداد  التي  املالية املنف�ضله متفقة مع تلك  القوائم  املتبعة يف اعداد  ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  ان 
املنف�ضله لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2013، با�ضتثناء اأن ال�ضركة قامت بتطبيق التعديالت والتف�ضريات التالية:

املن�ضاآت اال�ضتثمارية- تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )12( 
ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم )27(

معيار  ا�ضتثمار ح�ضب  �ضركة  تعريف  عليها  ينطبق  التي  للمن�ضاآت  التوحيد  االإ�ضتثناء من متطلبات  التعديالت  تبني هذه 
التقارير املالية الدويل رقم )10(. يتطلب هذا االإ�ضتثناء من ال�ضركة االأم ت�ضجيل ال�ضركات التابعة بالقيمة العادلة من 

خالل االأرباح واخل�ضائر.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم )32( تقا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(
تو�ضح هذه التعديالت ما ورد يف املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوين ملزم باإجراء التقا�س، تو�ضح التعديالت اأي�ضًا تطبيق 

اآلية التقا�س الأنظمة الت�ضوية والتي تطبق اآليات الت�ضوية االإجمالية التي ال حتدث جميعًا بنف�س الوقت.

التف�ضري رقم 21 ال�ضادر عن جلنة تف�ضريات معايري التقارير املالية الدولية – الر�ضوم )التف�ضري رقم 21 ال�ضادر عن 
جلنة تف�ضريات معايري التقارير املالية الدولية(

يو�ضح التف�ضري رقم 21 ال�ضادر عن جلنة تف�ضريات معايري التقارير املالية الدولية اأن املن�ضاأة تقوم بتثبيت التزام عن 
ر�ضوم ما عند اإجراء ن�ضاط �ضيتوجب ال�ضداد، كما حددتها الت�ضريعات ذات العالقة. يو�ضح التف�ضري كذلك اأنه يتم ت�ضجيل 
االلتزام على فرتات فقط اإذا كان الن�ضاط الذي ي�ضتدعي ال�ضداد قد ح�ضل خالل فرتة محدده بالت�ضريعات ذات العالقة. 
بالن�ضبة للر�ضوم التي تن�ضاأ عند بلوغ احلد االأدنى مل�ضتوى ال�ضداد، يو�ضح التف�ضري اأنه ال يتم االعرتاف باأي التزام قبل 

الو�ضول اإلى احلد االأدنى من م�ضتوى ال�ضداد املحدد.
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اإف�ضاحات املبالغ القابلة للتح�ضيل للموجودات غري املالية – التعديالت على املعيار املحا�ضبي الدويل رقم 36 تدين قيمة 
املوجودات املالية

تزيل هذه التعديالت التبعات غري املق�ضودة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 13 )قيا�س القيمة العادلة( حول االإف�ضاحات 
املطلوبة مبوجب املعيار املحا�ضبي الدويل رقم 36 )تدين قيمة املوجودات(. باالإ�ضافة اإلى ذلك، تتطلب هذه التعديالت 
اإف�ضاح حول املبالغ القابلة للتح�ضيل للموجودات اأو وحدات توليد النقد التي مت ت�ضجيل خ�ضائر التدين يف القيمة املتعلقة 

بها اأو عك�ضها خالل الفرتة.

مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتف�ضريات اأي اأثر على املركز املايل اأو االأداء املايل لل�ضركة. 
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اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  4-2

ممتلكات ومعدات

يتم اإثبات املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ضتهالك املرتاكم واأي مخ�ض�س مقابل التدين يف القيم. متثل الكلفة 
تكلفة ا�ضتبدال املمتلكات واملعدات وتكاليف االقرتا�س مل�ضاريع حتت التنفيذ طويلة االأجل اإذا ا�ضتوفت �ضروط االعرتاف 

بها. يتم اثبات م�ضروفات ال�ضيانة واالإ�ضالح يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.

يتم ا�ضتهالك املمتلكات واملعدات )با�ضتثناء االأرا�ضي( با�ضتخدام طريقة الق�ضط الثابت على مدى العمر االنتاجي املتوقع 
با�ضتخدام الن�ضب التالية:

يتم ا�ضتهالك املمتلكات واملعدات ح�ضب الن�ضب اأعاله وذلك بعد ا�ضتبعاد املمتلكات واملعدات امل�ضتهلكة بالكامل.

عندما يقل املبلغ املمكن ا�ضرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �ضايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإلى 
القيمة املمكن ا�ضرتدادها وت�ضجل قيمة التدين يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.

يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة اال�ضتهالك يف نهاية كل �ضنة مالية للتاأكد من اأن طريقة وفرتة اال�ضتهالك تتنا�ضب 
مع املنافع االقت�ضادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات وتعدل باأثر حايل وم�ضتقبلي.

يتم ا�ضتبعاد املمتلكات واملعدات عند بيعها اأو عند عدم وجود منافع اقت�ضادية م�ضتقبلية منها ويتم اإدراج اأية اأرباح اأو 
خ�ضائر ا�ضتبعاد يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.
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موجودات ومطلوبات م�ساهمات امل�سرتكني

يتم اإظهار هذه املوجودات يف بند م�ضتقل مت�ضيا مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واظهارها �ضمن املوجودات غري 
املتداولة حتت بند موجودات م�ضاهمات امل�ضرتكني والتي يقابلها يف جانب املطلوبات بند مطلوبات م�ضاهمات امل�ضرتكني 

وبنف�س القيمة.

يتم ا�ضتهالك موجودات م�ضاهمات امل�ضرتكني بن�ضبة 4% �ضنويا وتطفاأ مطلوبات م�ضاهمات امل�ضرتكني املقابلة لها بنف�س 
الن�ضبة بحيث ال توؤثر على قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.

موجودات فل�س الريف

ميثل هذا البند موجودات البنية التحتية لتمديد �ضبكة الكهرباء الى املناطق الريفية ويتم اظهارها �ضمن املوجودات غري 
املتداولة حتت بند موجودات فل�س الريف والتي يقابلها يف جانب املطلوبات بند مطلوبات فل�س الريف وبنف�س القيمة وذلك 

مت�ضيا مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ب�ضاأن اظهار تلك البنود.

يتم ا�ضتهالك موجودات فل�س الريف بن�ضبة 4% �ضنويا وتطفاأ مطلوبات فل�س الريف املقابلة لها بنف�س الن�ضبة بحيث ال توؤثر 
على قائمة الدخل ال�ضامل.

مدفوعات ق�سايا التعار�سات

ميثل هذا البند املبالغ املدفوعة نتيجة ق�ضايا التعار�ضات وذلك تعوي�ضا عن االأ�ضرار التي حلقت بالغري من جراء مرور 
خطوط الكهرباء فوق اأمالكهم اأو اأية اأ�ضرار اأخرى، هذا ويتم اطفاء هذه املوجودات بن�ضبة 10% �ضنويا ح�ضب املمار�ضة 

املقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

املوجودات غري امللمو�سة

اإطفاء  ويتم  ُمحددة.  غري  اأو  ُمحددة  لفرتة  الزمني  عمرها  تقدير  اأ�ضا�س  على  امللمو�ضة  غري  املوجودات  ت�ضنيف  يتم 
ا املوجودات  املوجودات غري امللمو�ضة التي لها عمر زمني ُمحدد ويتم ت�ضجيل االإطفاء يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة. اأمَّ
غري امللمو�ضة التي عمرها الزمني غري ُمحدد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�ضجيل 

اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.

ال يتم ر�ضملة املوجودات غري امللمو�ضة الناجتة عن اأعمال املجموعة ويتم ت�ضجيلها يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة يف نف�س ال�ضنة.

يتم ُمراجعة اأي ُموؤ�ضرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�ضة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة. كذلك يتم ُمراجعة 
ة تعديالت على ال�ضنوات الالحقة. العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اإجراء اأيَّ
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متلك �سركات تابعة وال�سهرة

يتم ت�ضجيل متلك �ضركات تابعة با�ضتخدام طريقة التملك. يتم احت�ضاب كلفة التملك بالقيمة العادلة للمبالغ املمنوحة 
بتاريخ التملك باال�ضافة الى قيمة حقوق غري امل�ضيطرين يف ال�ضركة اململوكة.

يتم ت�ضجيل حقوق غري امل�ضيطرين يف ال�ضركة اململوكة بقيمتها العادلة او بح�ضتهم من �ضايف موجودات ال�ضركة اململوكة. 
يتم ت�ضجيل التكاليف املتعلقة بعملية التملك كم�ضاريف يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.

�ضايف  عن  امل�ضيطرين  غري  حقوق  قيمة  الى  باال�ضافة  املمنوحة  املبالغ  زيادة  متثل  والتي  بالكلفة،  ال�ضهرة  ت�ضجيل  يتم 
املوجودات اململوكة وااللتزامات املتكبدة. 

للظروف  وفقًا  مت  قد  ت�ضنيفها  اأن  من  للتاأكد  اململوكة  لل�ضركة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  مبراجعة  املجموعة  تقوم 
االقت�ضادية وال�ضروط التعاقدية املتعلقة بهذه املوجودات واملطلوبات بتاريخ التملك.

م�ساريع حتت التنفيذ

تظهر امل�ضاريع حتت التنفيذ بالكلفة وتت�ضمن كلفة االإن�ضاءات واملعدات وامل�ضروفات املبا�ضرة. وال يتم ا�ضتهالك امل�ضاريع 
حتت التنفيذ اإال حني اكتمال املوجودات املتعلقة بها لت�ضبح جاهزة لال�ضتخدام.

ا�ستثمار يف �سركة حليفة 

ال�ضركات احلليفة هي تلك ال�ضركات التي متار�س فيها املجموعة تاأثريًا فعاال على القرارات املتعلقة بال�ضيا�ضات املالية 
والت�ضغيلية، وتظهر اال�ضتثمارات يف ال�ضركات احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.

تظهر اال�ضتثمارات يف ال�ضركات احلليفة �ضمن قائمة املركز املايل املوحدة بالكلفة، باالإ�ضافة اإلى ح�ضة املجموعة من 
التغريات يف �ضايف موجودات ال�ضركة احلليفة. يتم ت�ضجيل ال�ضهرة الناجتة عن اال�ضتثمار يف �ضركات حليفة كجزء من 
ح�ضاب اال�ضتثمار يف ال�ضركة احلليفة وال يتم اطفاوؤها. يتم ت�ضجيل ح�ضة املجموعة من اأرباح ال�ضركات احلليفة يف قائمة 
الدخل ال�ضامل املوحدة. يف حال وجود تغري على حقوق ملكية ال�ضركة احلليفة فاإنه يتم اإظهار هذه التغريات اإن وجدت يف 
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة للمجموعة. يتم ا�ضتبعاد االأرباح واخل�ضائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة 

وال�ضركات احلليفة بحدود ح�ضة املجموعة يف ال�ضركات احلليفة. 

مخزون

يتم ت�ضعري املخزون ب�ضعر الكلفة با�ضتخدام طريقة املتو�ضط املرجح و�ضايف القيمة املتوقع حتقيقها اأيهما اقل. اإن �ضايف 
القيمة املتوقع حتقيقها هي �ضعر البيع املتوقع يف الظروف االعتيادية مطروحًا منه تكاليف البيع.
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ذمم مدينة

تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة االأ�ضلي مخ�ضومًا منها املبالغ املقدر عدم حت�ضيلها. يتم عمل تقدير للذمم امل�ضكوك 
يف حت�ضيلها عندما يكون حت�ضيل اأية مبالغ غري محتمل.

نقد وما يف حكمه 

ال  اأ�ضهر بحيث  تتجاوز ثالثة  ال  با�ضتحقاقات  الأجل  وودائع  البنوك  ولدى  ال�ضندوق  النقد يف  وما يف حكمه  النقد  ميثل 
تت�ضمن مخاطر التغري يف القيمة.

البنوك  ال�ضندوق ولدى  النقد يف  ي�ضتمل على  النقد وما يف حكمه  فاإن  النقدية املوحدة  التدفقات  اإعداد قائمة  لغر�س 
وودائع ق�ضرية االأجل والتي لديها تواريخ ا�ضتحقاق ثالثة اأ�ضهر اأو اأقل بعد تنزيل اأر�ضدة البنوك الدائنة.

قرو�س

بعد االعرتاف االأويل، تقا�س القرو�س بالتكلفة املطفاأة با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم االعرتاف باالأرباح 
الأ�ضلوب معدل  االإطفاء  وهكذا خالل عملية ح�ضاب  املطلوبات،  �ضداد  املوحدة عند  ال�ضامل  الدخل  قائمة  واخل�ضائر يف 
الفائدة الفعلي. حت�ضب التكلفة املطفاأة باعتبار اأي خ�ضم اأو عالوة اقتناء والر�ضوم والتكاليف وهي جزء ال يتجزاأ من �ضعر 

الفائدة الفعلي وتدرج تكاليف التمويل يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.

تكاليف القرتا�س

تتم ر�ضملة تكاليف االقرتا�س املبا�ضرة املتعلقة ب�ضراء اأو اإن�ضاء اأو اإنتاج اأ�ضل والذي يتطلب بال�ضرورة فرتة طويلة لي�ضبح 
جاهزًا لال�ضتخدام امل�ضتهدف او للبيع كجزء من تكاليف ذلك االأ�ضل. اإن تكاليف االقرتا�س االأخرى تدرج كم�ضروفات 
يف الفرتة التي تكبدت فيها. تتكون تكاليف االقرتا�س من الفوائد والتكاليف االأخرى التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق 

باحل�ضول على قرو�س.

مخ�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني

يتم االعرتاف مبخ�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني عندما تكون املجموعة ملتزمة بتقدمي تعوي�س نهاية اخلدمة 
للموظفني. تكون املجموعة ملتزمة عندما يكون لديها خطة ر�ضمية مف�ضلة للتعوي�س وال يوجد احتمال فعلي ب�ضحب هذه 
اخلطة. يتم قيا�س مخ�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة بناًء على عدد املوظفني يف املجموعة يف تاريخ قائمة املركز املايل 

املوحدة وفقًا لل�ضيا�ضات الداخلية للمجموعة ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم 19.
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ذمم دائنة وم�ستحقات

يتم اإثبات الذمم الدائنة للمبالغ امل�ضتحقة ال�ضداد للب�ضائع واخلدمات امل�ضتلمة �ضمن الن�ضاط الطبيعي للمجموعة �ضواء 
متت اأو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد اأو مقدم اخلدمة.

مخ�س�سات 

يتم االعرتاف باملخ�ض�ضات عندما يكون على املجموعة التزام حايل )قانوين اأو فعلي( نتيجة حلدث �ضابق ويكون من 
لقيمة  عليه  االعتماد  ميكن  تقدير  و�ضع  اإمكانية  مع  االلتزام  لت�ضوية  اقت�ضادية  ملنافع  خارجة  تدفقات  حدوث  املحتمل 
االلتزام. ويف حني تتوقع املجموعة ا�ضرتداد بع�س اأو جميع املخ�ض�ضات – على �ضبيل املثال يف اإطار عقد تاأمني – يتم 
االعرتاف باال�ضرتداد كا�ضل منف�ضل فقط عندما يكون اال�ضرتداد موؤكدًا. ويظهر امل�ضروف املرتبط بهذا املخ�ض�س يف 

قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة بال�ضايف بعد خ�ضم اال�ضرتداد.

�سريبة الدخل 

يتم احت�ضاب مخ�ض�س �ضريبة الدخل وفقا لقانون �ضريبة الدخل املوؤقت رقم )28( ل�ضنة 2009 وقانون منطقة العقبة 
االإقت�ضادية اخلا�ضة.

متثل م�ضروفات ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ضتحقة وال�ضرائب املوؤجلة. اإن ال�ضرائب املوؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها 
اأو ا�ضرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات اأو املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والقيمة التي 
يتم احت�ضاب الربح ال�ضريبي على اأ�ضا�ضها. يتم احت�ضاب ال�ضرائب املوؤجلة با�ضتخدام طريقة املطلوبات يف قائمة املركز 
اأو  ال�ضريبي  ت�ضوية االلتزام  يتوقع تطبيقها عند  التي  ال�ضريبية  للن�ضب  املوؤجلة وفقًا  ال�ضرائب  املايل املوحدة وحتت�ضب 

حتقيق املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة.

عدم  توقع  حالة  يف  تخفي�ضها  ويتم  املوحدة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  املوؤجلة  ال�ضريبية  املوجودات  ر�ضيد  مراجعة  يتم 
اإمكانية اال�ضتفادة من تلك املوجودات ال�ضريبية جزئيا اأو كليا.
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حتقق الإيرادات 

يتم اإثبات االإيرادات عندما تنتقل املخاطر واملنافع جوهريًا اإلى امل�ضتهلك وعند التمكن من قيا�س االإيرادات ب�ضكل ميكن 
االعتماد عليه.

يتم حتقق اإيرادات مبيعات الطاقة عند ا�ضتخدامها من قبل امل�ضتهلك واإ�ضدار الفاتورة له.

يتم اإثبات توزيعات اأرباح اال�ضتثمارات عند اإقرارها من قبل الهيئات العامة لل�ضركات امل�ضتثمر بها.

يتم اإثبات اإيرادات الفوائد عند ا�ضتحقاقها با�ضتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

يتم االعرتاف باإيراد االإيجارات من االيجارات الت�ضغيلية ح�ضب طريقة الق�ضط الثابت على فرتة عقد التاأجري.

يتم االعرتاف باأرباح وخ�ضائر م�ضاريع فل�س الريف يف نف�س ال�ضنة التي يتم فيها ا�ضتكمال امل�ضاريع.

اإطفاء فائ�س م�ضاهمات امل�ضرتكني ح�ضب طريقة الق�ضط الثابت بن�ضبة 4% �ضنويا ويتم اإظهارها  يتم االإعرتاف باإيراد 
�ضمن ايرادات ت�ضغيلية اأخرى واإيرادات االأن�ضطة غري االأ�ضا�ضية.

يتم حتقق االإيرادات االأخرى وفقًا ملبداأ اال�ضتحقاق.

الإيجار الت�سغيلي

بطريقة  املوحدة  ال�ضامل  الدخل  قائمة  يف  اإيجارات  كم�ضروف  الت�ضغيلي  باالإيجار  االإعرتاف  يتم  كم�ضتاأجر:  املجموعة 
الق�ضط الثابت على فرتة عقد االإيجار.

طريقة  ح�ضب  املوحدة  ال�ضامل  الدخل  قائمة  يف  ايجارات  كاإيراد  الت�ضغيلي  باالإيجار  االع��رتاف  يتم  املجموعة كموؤجر: 
الق�ضط الثابت على فرتة عقد االإيجار.

القيمة العادلة 

اإن القيمة العادلة هي ال�ضعر الذي �ضيتم ا�ضتالمه لبيع اأ�ضل اأو املدفوع لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني امل�ضاركني 
يف ال�ضوق يف تاريخ قيا�س القيمة العادلة. ي�ضتند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�س باأن املعاملة لبيع االأ�ضل اأو لتحويل 

االلتزام حتدث اإما يف:

- ال�ضوق الرئي�ضي لالأ�ضل اأو االلتزام، اأو
- يف غياب ال�ضوق الرئي�ضي، يف االأ�ضواق االأكرث تف�ضياًل لالأ�ضل اأو االلتزام
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اإن ال�ضوق الرئي�ضي اأو ال�ضوق االأكرث تف�ضياًل يجب اأن يكون �ضهل الو�ضول اإليه من قبل املجموعة.

ال�ضوق عند ت�ضعري  التي ي�ضتخدمها امل�ضاركون يف  اأو االلتزام با�ضتخدام االفرتا�ضات  العادلة لالأ�ضل  القيمة  يتم قيا�س 
االأ�ضل اأو االلتزام، مع افرتا�س اأن امل�ضاركني يف ال�ضوق يت�ضرفون ح�ضب م�ضلحتهم االقت�ضادية.

اإن قيا�س القيمة العادلة الأ�ضل غري مايل ياأخذ يف االعتبار قدرة امل�ضارك يف ال�ضوق على توليد منافع اقت�ضادية با�ضتخدام 
االأ�ضول يف اأعلى واأف�ضل ا�ضتخدامها اأو عن طريق بيعها مل�ضارك اأخر يف ال�ضوق ميكنه ا�ضتخدام االأ�ضول يف اأعلى واأف�ضل 

ا�ضتخدام لها.

ت�ضتخدم املجموعة اأ�ضاليب التقييم التي تنا�ضب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة، واال�ضتخدام 
االأمثل للمدخالت امللحوظة املعنية وتقليل ا�ضتخدام املدخالت غري امللحوظة.

اإن جميع املوجودات واملطلوبات التي تقا�س قيمتها العادلة اأو يتم االإف�ضاح عنها يف القوائم املالية املوحدة يتم ت�ضنيفها 
�ضمن الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة ومبينة كما يلي ا�ضتنادًا الأقل م�ضتوى من املدخالت االأ�ضا�ضية لقيا�س القيمة العادلة 

ككل.

االأ�ضعار غري املعدلة واملتداولة يف االأ�ضواق الن�ضطة للموجودات اأو املطلوبات املماثلة. امل�ضتوى االأول: 
امل�ضجلة  العادلة  القيمة  على  جوهري  تاأثري  لها  التي  املدخالت  جميع  تكون  حيث  للتقييم  اأ�ضاليب  امل�ضتوى الثاين: 

ملحوظة، ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر، و
اإلى  ت�ضتند  التي ال  امل�ضجلة  العادلة  القيمة  تاأثري جوهري على  لها  ت�ضتخدم مدخالت  تقييم  اأ�ضاليب  امل�ضتوى الثالث: 

بيانات ال�ضوق امللحوظة.

كانت  اإذا  فيما  املجموعة  متكرر، حتدد  اأ�ضا�س  على  املوحدة  املالية  القوائم  املثبتة يف  واملطلوبات  املوجودات  بخ�ضو�س 
التحويالت قد متت بني امل�ضتويات يف الت�ضل�ضل الهرمي باإعادة تقييم الت�ضنيفات )ا�ضتنادًا اإلى اأدنى م�ضتوى من املدخالت 

التي تعترب جوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة مالية.

العمالت الأجنبية

يتم ت�ضجيل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية خالل ال�ضنة باأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت، كما 
يتم حتويل اأر�ضدة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت االأجنبية باأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

يتم ت�ضجيل االأرباح واخل�ضائر الناجتة عن حتويل العمالت االأجنبية يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.
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معلومات القطاعات 

قطاع االأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�ضرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�ضعة ملخاطر 
وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى والتي يتم قيا�ضها وفقا للتقارير التي يتم ا�ضتعمالها من قبل املدير 

التنفيذي و�ضانع القرار الرئي�ضي لدى املجموعة.

القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�ضادية محددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك 
املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�ضادية اأخرى.

التقــا�س

املوحدة فقط  املايل  املركز  قائمة  بال�ضايف يف  املبلغ  واإظهار  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  تقا�س بني  يتم اجراء 
عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�ضويتها على اأ�ضا�س التقا�س او يكون حتقق املوجودات وت�ضوية 

املطلوبات يف نف�س الوقت.

املوجودات واملطلوبات املحتملة

ال يت�م ت�ضجيل املطلوبات املحتملة يف القوائم املالية املوحدة واإمنا يتم االإف�ضاح عنها عندما يكون احتمال دفعها م�ضتبعد، 
وال يتم ت�ضجيل املوجودات املحتملة يف القوائم املالية املوحدة واإمنا يتم االإف�ضاح عنها عندما يكون احتمال قب�ضها ممكنًا.

اأهم التقديرات والفر�سيات  5-2

اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية يتطلب من اإدارة املجموعة القيام بتقديرات واجتهادات 
توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات واالإف�ضاح عن االلتزامات املحتملة. اإن هذه التقديرات واالجتهادات توؤثر اأي�ضا على 
االإيرادات وامل�ضروفات واملخ�ض�ضات وب�ضكل خا�س يتطلب من اإدارة املجموعة القيام باأحكام واجتهادات هامة لتقدير 
مبالغ التدفقات النقدية امل�ضتقبلية الناجمة عن اأو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ضتقبل. اإن التقديرات املذكورة مبنية 
بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن واإن النتائج الفعلية قد تختلف عن 

التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف امل�ضتقبل يف اأو�ضاع وظروف تلك املخ�ض�ضات.

اإن اأهم التقديرات والفر�ضيات امل�ضتخدمة يف القوائم املالية املوحدة مف�ضلة على النحو االتي:

• لتقدير 	 املجموعة  اإدارة  قبل  من  معتمدة  وفر�ضيات  اأ�ض�س  على  اعتمادا  املدينة  الذمم  لقاء  تكوين مخ�ض�س  يتم   
املخ�ض�س الواجب تكوينه.

• ويتم 	 املحا�ضبية  واملعايري  والقوانني  لالأنظمة  وفقا  الدخل  �ضريبة  نفقة  من  يخ�ضها  مبا  املالية  ال�ضنة  حتميل  يتم   
احت�ضاب واثبات املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة ومخ�ض�س ال�ضريبة الالزم.
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•  تقوم اإدارة املجموعة باإعادة تقدير االأعمار االإنتاجية للممتلكات واملعدات ب�ضكل دوري لغايات احت�ضاب اال�ضتهالكات 	
ال�ضنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك املوجودات وتقديرات االأعمار االإنتاجية املتوقعة يف امل�ضتقبل، ويتم احت�ضاب 

خ�ضائر التدين كم�ضروف يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة.
•  تقوم اإدارة املجموعة با�ضتبعاد املمتلكات املعدات بناًء على تقدير �ضايف القيمة الدفرتية للموجودات امل�ضتبعدة.	
•  يتم تكوين مخ�ض�س للمخزون بطيء احلركة الذي ال ي�ضتخدم لفرتة تزيد عن 3 �ضنوات.	
•  يتم احت�ضاب مخ�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة بناًء على االأنظمة الداخلية للمجموعة والدرا�ضات االإكتوارية.	
•  يتم تكوين مخ�ض�س لقاء الق�ضايا املقامة �ضد املجموعة اعتمادا على درا�ضة قانونية معدة من قبل امل�ضت�ضارين 	

القانونيني للمجموعة والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمل حدوثها يف امل�ضتقبل، ويعاد النظر يف تلك الدرا�ضات 
ب�ضكل دوري.
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موجودات م�ساهمات امل�سرتكني وفل�س الريف  )4(

يتم ا�ضتهالك موجودات م�ضاهمات امل�ضرتكني وفل�س الريف بن�ضبة 4% �ضنويا وتطفاأ مطلوبات م�ضاهمات امل�ضرتكني وفل�س 
الريف املقابلة لها بنف�س الن�ضبة وبذلك ال توؤثر على االأداء املايل للمجموعة. ان تفا�ضيل مطلوبات م�ضاهمات امل�ضرتكني 

وفل�س الريف كما يف 31 كانون االأول كما يلي:

م�ساريع حتت التنفيذ  )5(
ميثل هذا البند االأعمال املنفذة واملبالغ امل�ضتحقة واملدفوعة للمتعهدين من قبل املجموعة كما يلي:
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فيما يلي احلركة على م�ضاريع حتت التنفيذ:

تق�در كلفة االنتهاء من اجلزء غري املنفذ للم�ضاريع حتت التنفيذ مببلغ 635ر099ر11 دينار كما يف 31 كانون االأول 2014 
)2013: 635ر226ر8 دينار(.

• اإن تفا�ضيل امل�ضاريف املر�ضملة على م�ضاريع حتت التنفيذ كما يلي:	
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مدفوعات ق�سايا التعار�سات  )6(

قر�س مدين طويل الأجل  )7(

ميثل هذا البند قرو�س االإ�ضكان املمنوحة ملوظفي ال�ضركة من خالل �ضندوق االإ�ضكان وبن�ضبة مرابحة 2% �ضنويًا من قيمة القرو�س 
بطريقة املرابحة االإ�ضالمية وقد بلغ عدد املوظفني املقرت�ضني 82 موظفًا حتى 31 كانون االأول 2014 )2013: 76 موظفًا(. 

�سريبة الدخل  )8(

موجودات �سريبية موؤجلة -

ميثل هذا البند املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة والناجتة عن اخل�ضائر املرتاكمة املقبولة �ضريبيًا الناجتة من جميع املناطق 
با�ضتثناء منطقة العقبة ومخ�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة.

اإن احلركة على بند املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة هي كما يلي:
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 اإن احلركة على مخ�ض�س �ضريبة الدخل كما يلي:

اإن �ضريبة دخل ال�ضنة الظاهرة يف قائمة الدخل ال�ضامل تتكون مما يلي:
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وفيما يلي ت�ضوية الربح املحا�ضبي مع الربح ال�ضريبي:

مت احت�ضاب مخ�ض�س �ضريبة الدخل لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014 و 2013 وفقًا لقانون �ضريبة الدخل املوؤقت 
رقم )28( ل�ضنة 2009.

العقبة -
ح�ضلت ال�ضركة على مخال�ضة نهائية حتى �ضنة 2011. وقامت ال�ضركة بتقدمي ك�ضوفات التقدير لعامي 2012 و2013.

اإربد -
قامت ال�ضركة باالعرتا�س على قرار دائرة �ضريبة الدخل املتعلق ب�ضنة 2007 حيث تطالب الدائرة بفروقات �ضريبية مببلغ 

674ر35 دينار. 

ح�ضلت ال�ضركة التابعة على مخال�ضة �ضريبة نهائية حتى 2010. هذا ومل تقم دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات مبراجعة 
ال�ضجالت املحا�ضبية لل�ضركة التابعة عن �ضنة 2011 و2012 و2013 حتى تاريخ هذه القوائم املالية املوحدة.

املناطق الأخرى -
ح�ضلت ال�ضركة على مخال�ضة نهائية حتى �ضنة 2011 هذا وقامت دائرة ال�ضريبة مبراجعة 2012 و2013 ومل يتم �ضدور 

التقرير النهائي حولها.
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موجودات غري ملمو�سة  )9(

اختبار تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر غري املحدد وال�سهرة

املحدودة )»�ضركة  العامة  امل�ضاهمة  اإربد  �ضركة كهرباء محافظة  ب�ضراء 4ر55% من  املجموعة خالل عام 2009  قامت 
الكهرباء  لتوزيع  التابعة  لل�ضركة  املمنوحة  الرخ�ضة  يف  تتمثل  ملمو�ضة  غري  موجودات  ال�ضراء  عملية  عن  ونتج  تابعة«( 
�ضمن مناطق التوزيع املحددة بالرخ�ضة وملدة 25 �ضنة، وبراأي اإدارة ال�ضركة فاإن الرخ�ضة املمنوحة قابلة للتجديد وفقًا 
ل�ضروط معينة بناًء على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، و�ضهرة نتيجة زيادة املبلغ املدفوع عن القيمة العادلة ل�ضايف 
النقد  توليد  وحدة  اأنها  على  الكهرباء  توزيع  عملية  وقد مت حتديد  التوزيع.  فيها رخ�ضة  التابعة مبا  ال�ضركة  موجودات 

املنتفعة من عملية ال�ضراء الأغرا�س اإختبارات التدين.

ميثل بند املوجودات غري امللمو�ضة ما يلي:

اإختبار التدين

قامت اإدارة املجموعة بتاريخ 31 كانون االأول 2014 باإجراء اإختبار التدين عن طريق احت�ضاب القيمة القابلة لالإ�ضرتداد 
بناًء على التدفقات النقدية املتوقعة لل�ضنوات اخلم�ضة القادمة واملبينة يف املوازنات املالية التقديرية املعدة من قبل ال�ضركة 

التابعة وامل�ضادق عليها من قبل االإدارة العليا.

الإفرتا�سات الأ�سا�سية امل�ستخدمة
اإن االإفرتا�ضات املالية االأ�ضا�ضية امل�ضتخدمة من قبل االإدارة يف حتديد التدفقات النقدية كما يلي:

 اإيرادات توزيع الكهرباء: توقعت االإدارة اأن تزداد اإيرادات توزيع الكهرباء لل�ضنوات اخلم�س القادمة بن�ضبة 3ر%15 . 1
والتي متثل معدل الزيادة يف ال�ضنوات ال�ضابقة.

 تكلفة توزيع الكهرباء: بناًء على اإتفاقية تعرفة الكهرباء فان تكلفة ال�ضراء مرتبطة باالإيرادات حيث اأن اأي تغري يف . 2
�ضعر ال�ضراء فاإنه غالبًا ما ينعك�س اأثره على �ضعر البيع وعليه فقد توقعت االإدارة باأن تكلفة توزيع الكهرباء ت�ضكل 

5ر83% من االإيرادات كما هو املعدل خالل ال�ضنوات ال�ضابقة.
 امل�ضاريف االإدارية والعمومية: توقعت االإدارة زيادة بن�ضبة 10% على بند امل�ضاريف االإدارية والعمومية بناًء على . 3

توقعات من ال�ضنوات ال�ضابقة.
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معدل اخل�سم

اإ�ضتخدمت االإدارة معدل خ�ضم للتدفقات النقدية املتوقعة لل�ضنوات اخلم�س القادمة بناًء على املتو�ضط املرجح لتكلفة 
راأ�س املال والذي ميثل كلفة الدين قبل ال�ضريبة وكلفة راأ�س املال، وقد بلغ املتو�ضط املرجح لكلفة راأ�س املال بعد ال�ضريبة 

26ر%10.

النتائج

بناًء على نتائج اإختبار التدين فقد مت حتديد القيمة القابلة لالإ�ضرتداد باأعلى من القيمة الدفرتية وعليه مل يتم ت�ضجيل 
اأي تدين خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014.

احل�سا�سية للتغريات يف الفر�سيات

والتي من  امل�ضتخدمة  القيمة  االأ�ضا�ضية يف حتديد  االإفرتا�ضات  متوقعة على  تغريات  وجود  بعدم  املجموعة  اإدارة  تعتقد 
املمكن اأن توؤدي اإلى انخفا�س القيمة القابلة لالإ�ضرتداد عن القيمة الدفرتية.

اإ�ستثمار يف �سركة حليفة  )10(

ميثل هذا البند م�ضاهمة املجموعة يف راأ�ضمال �ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية محدودة امل�ضوؤولية، حيث متتلك ال�ضركة 
ما ن�ضبته 03ر12% ب�ضكل مبا�ضر ومتتلك ال�ضركة التابعة ما ن�ضبته 47ر%11.
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فيما يلي احلركة على بند االإ�ضتثمار يف �ضركة حليفة:

فيما يلي ملخ�س القوائم املالية ل�ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية محدودة امل�ضوؤولية:
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فيما يلي ملخ�س القوائم املالية ل�ضركة �ضناعة املعدات الكهربائية محدودة امل�ضوؤولية

مخزون

* يت�ضمن مخ�ض�س مخزون بطيء احلركة قيمة م�ضتودع املواد املرجتعة وغري ال�ضاحلة بالكامل كما يف 31 كانون االول 2014.
** يت�ضمن املخزون مواد كهرباء �ضغط متو�ضط ومنخف�س ولوازم م�ضرتكني يتم ا�ضتخدامها يف م�ضاريع ال�ضركة واأعمال 

ال�ضيانة واال�ضتبدال.
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فيما يلي احلركة على مخ�ض�س مخزون بطيء احلركة:

)12(  ذمم مدينة 

اأثمان  اأر�ضدة  من  الكبرية(  واملوؤ�ض�ضات  احلكومية  )الدوائر  امل�ضرتكني  على  املرتتبة  الفوائد  املبلغ  هذا  ميثل   *
الطاقة املباعة وغري املح�ضلة مبوجب نظام التعرفة الكهربائية. يتم اإحت�ضاب فوائد التاأخري على املبالغ امل�ضتحقة الدفع 

لفرتة تزيد عن 30 يوم من تاريخ ا�ضتالم الفاتورة بن�ضبة 1% �ضهريًا وبحد اأق�ضى 9% �ضنويًا على املبلغ امل�ضتحق.
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فيما يلي جدول اأعمار الذمم غري امل�ضكوك يف حت�ضيلها كما يف 31 كانون االأول: 

يف تقدير اإدارة املجموعة فاإنه من املتوقع حت�ضيل الذمم غري امل�ضكوك يف حت�ضيلها بالكامل. علما باأن ال�ضركة حت�ضل 
على تاأمينات نقدية مقابل هذه الذمم.

فيما يلي احلركة على مخ�ض�س الذمم امل�ضكوك يف حت�ضيلها:

)13(  اأر�سدة مدينة اأخرى

* ال يوجد اأية �ضيكات م�ضتحقة وغري مح�ضلة وجميع ال�ضيكات بر�ضم التح�ضيل ت�ضتحق خالل �ضنة 2015.
فيما يلي احلركة على مخ�ض�س ذمم اخرى م�ضكوك يف حت�ضيلها:
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نقد واأر�سدة لدى البنوك  )14(
يتكون النقد واأر�ضدة لدى البنوك الظاهر يف قائمة املركز املايل املوحدة مما يلي:

حتمل احل�ضابات اجلارية فائدة مبعدل 1% �ضنويًا.
ميثل النقد وما يف حكمه لغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة مما يلي:

حقوق امللكية  )15(
راأ�س املال املدفوع -

يتكون راأ�س املال امل�ضرح به واملكتتب به واملدفوع من 000ر000ر10�ضهم بقيمة اإ�ضمية دينار لل�ضهم الواحد.

اإحتياطي اإجباري -
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا البند ما مت حتويله من االأرباح ال�ضنوية قبل �ضريبة الدخل بن�ضبة 10% خالل ال�ضنوات وهو 
غري قابل للتوزيع على امل�ضاهمني. ت�ضتطيع ال�ضركة التوقف عن حتويل اأية مبالغ لالحتياطي االجباري عندما يبلغ ر�ضيده 

25% من راأ�س املال امل�ضرح به.

اإحتياطي اإختياري -
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا البند ما مت حتويله من االأرباح ال�ضنوية قبل �ضريبة الدخل بن�ضبة ال تزيد عن 20% خالل 

ال�ضنوات وهو قابل للتوزيع على امل�ضاهمني.

اأرباح موزعة -
بتوزيع 75ر0  ال�ضركة  اإدارة  تو�ضية جمل�س  ني�ضان 2014 على  بتاريخ 17  الذي عقد  اجتماعها  العامة يف  الهيئة  وافقت 
املوزعة  االأرباح  بلغت  دينار(.  امل�ضاهمني )2013: 000ر300ر7  دينار على  �ضهم مببلغ اجمايل 000ر500ر7  لكل  دينار 
من ال�ضركة التابعة لغري امل�ضيطرين مبلغ 400ر672ر2 دينار كما يف 31 كانون االأول 2014 )2013: 400ر672ر2 دينار(.
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م�ساهمات م�سرتكني مقبو�سة مقدمًا  )16(

املجموعة  تقوم  امل�ضرتكني، حيث  م�ضاهمات  م�ضاريع  تنفيذ  لقاء  امل�ضرتكني  من  مقدمًا  امل�ضتلمة  املبالغ  البند  هذا  ميثل 
باقفال هذا البند بعد امتام امل�ضروع يف بندي مطلوبات م�ضاهمات امل�ضرتكني وفائ�س م�ضاهمات امل�ضرتكني.

مخ�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة  )17(
اإن احلركة على مخ�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة كما يلي:

اإن تفا�ضيل مخ�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة املحمل على ال�ضنة واملر�ضمل على م�ضاريع حتت التنفيذ كما يلي:

مت توزيع مخ�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة املحمل على ال�ضنة كما يلي:
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اإن االفرتا�ضات االكتوارية االأ�ضا�ضية امل�ضتخدمة لتحديد قيمة مخ�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة هي كما يلي:

يو�ضح اجلدول التايل التغريات املمكنة يف القيمة احلالية لتعوي�س نهاية اخلدمة كما يف 31 كانون االأول نتيجة التغري 
مبقدار 1% يف معدل اخل�ضم ومعدل زيادة الرواتب ومعدل اال�ضتقاالت:
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فائ�س م�ساهمات امل�سرتكني  )18(

ميثل هذا البند الفرق بني املبالغ امل�ضتلمة من م�ضاهمات امل�ضرتكني وتكلفة اإجناز م�ضاريع م�ضاهمات امل�ضرتكني، حيث 
تقوم ال�ضركة باطفاء هذا االيراد بن�ضبة 4% �ضنويا، ويف ما يلي احلركة على هذا البند:

)19(  تاأمينات م�سرتكني

ميثل هذا البند املبالغ امل�ضتلمة من امل�ضرتكني كتاأمينات نقدية مقابل خدمات تو�ضيل الكهرباء وذلك بناًء على تعليمات 
تكاليف التو�ضيل ال�ضادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
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قرو�س   )20(
ميثل هذا البند القرو�س املمنوحة من اجلهات التالية:

موؤ�س�سة التمويل الدولية - دولر اأمريكي

مت خالل �ضهر ني�ضان 2009 توقيع اتفاقية قر�س بني �ضركة توزيع الكهرباء امل�ضاهمة العامة املحدودة وموؤ�ض�ضة التمويل 
الدولية مببلغ 000ر000ر40 دوالر اأمريكي ملدة 15 �ضنة مت�ضمنة فرتة �ضماح ملدة �ضنة واحدة.

ي�ضدد هذا القر�س مبوجب 56 ق�ضط ربع �ضنوي بقيمة مختلفة لكل ق�ضط. ت�ضتوفى فائدة 75ر2% اإ�ضافة اإلى �ضعر االإقرا�س 
يف اأ�ضواق لندن كل ثالثة اأ�ضهر. ا�ضتحق الق�ضط االأول بتاريخ 15 اذار 2010 واالأخري بتاريخ 15 كانون االأول 2023.  مت 

رهن كامل راأ�ضمال ال�ضركة باالإ�ضافة اإلى اأ�ضهم ال�ضركة التابعة امل�ضرتاه واملمولة مببلغ القر�س.

بنك الإحتاد - دينار

مت خالل �ضهر كانون االأول 2009 توقيع اتفاقية قر�س بني �ضركة توزيع الكهرباء امل�ضاهمة العامة املحدودة وبنك االإحتاد 
مببلغ 000ر500ر16 دينار ملدة 14 �ضنة دون فرتة �ضماح.

ي�ضدد القر�س مبوجب 56 ق�ضط ربع �ضنوي بقيمة 000ر481 دينار للق�ضط مت�ضمنا الفائدة امل�ضتحقة لكل ق�ضط. ت�ضتوفى 
فائدة على ا�ضا�س �ضعر الفائدة الأف�ضل عمالء البنك مطروحا منه هام�س بن�ضبة 125ر1% �ضنويا. ا�ضتحق الق�ضط االأول بتاريخ 

30 ني�ضان 2010 واالأخري بتاريخ 30 كانون الثاين 2024. مت رهن اأ�ضهم ال�ضركة التابعة امل�ضرتاه واملمولة مببلغ القر�س.

اإن قيمة الدفعات ال�ضنوية وا�ضتحقاقتها هي كما يلي:
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بنوك دائنة  )21(

دينار  000ر000ر22  ب�ضقف  محلية  بنوك  عدة  من  للمجموعة  املمنوحة  االئتمانية  الت�ضهيالت  ر�ضيد  البند  هذا  ميثل 
ومتو�ضط �ضعر فائدة وعمولة 7% �ضنويا.

ذمم دائنة  )22(

م�ساريف م�ستحقة واأر�سدة دائنة اأخرى  )23(
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مخ�س�سات اأخرى  )24(
تتمثل املخ�ض�ضات االأخرى الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة مما يلي:

احل�سة الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة  )25(

اإجمايل الربح  )26(

متثل مبيعات الطاقة مبيعات املجموعة جلميع امل�ضرتكني بكافة ت�ضنيفاتهم ومتثل تكلفة �ضراء الطاقة م�ضرتيات الطاقة 
من �ضركة الكهرباء الوطنية.

يتم حتديد �ضعر تعرفة البيع من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حيث مت تعديل تعرفة البيع بالزيادة يف �ضهر كانون الثاين 
.2014

يتم �ضراء الطاقة من �ضركة الكهرباء الوطنية ويتم حتديد تعرفة ال�ضراء من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حيث مت 
تعديل تعرفة ال�ضراء بالزيادة خالل �ضهر كانون الثاين 2014.
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ايرادات ت�سغيلية اأخرى، بال�سايف  )27(

م�ساريف اإدارية وعمومية  )28(
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)29( ايرادات الأن�سطة غري الأ�سا�سية

م�ساريف الأن�سطة غري الأ�سا�سية  )30(
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معامالت مع جهات ذات عالقة  )32(

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية لل�ضركة وال�ضركة التابعة التالية:

متثل املعامالت مع جهات ذات عالقة املعامالت التي متت مع ال�ضركة التابعة وكبار امل�ضاهمني واالإدارة التنفيذية العليا 
للمجموعة وال�ضركة احلليفة وال�ضركات التي هم فيها م�ضاهمني رئي�ضيني.

فيما يلي ُملخ�س االأر�ضدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة:

فيما يلي ملخ�س للمعامالت مع جهات ذات العالقة:

فيما يلي ملخ�س املعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهرة بقائمة الدخل ال�ضامل:

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رواتب ومكافات ومنافع اخرى( االدارة التنفيذية العليا للمجموعة:
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ال�سركات التابعة اململوكة جزئيًا  )33(

فيما يلي البيانات املالية ل�ضركة كهرباء محافظة اربد – امل�ضاهمة العامة املحدودة )قبل حذف املعامالت واالأر�ضدة بني 
�ضركات املجموعة( والتي ميلك غري امل�ضيطرين ح�ض�ضًا فيها:
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التزامات محتملة  )34(

كفاالت واعتمادات -
مببلغ  م�ضتندية  واإعتمادات  بنكية  كفاالت  يف  تتمثل  محتملة  التزامات  املوحدة  املالية  القوائم  بتاريخ  املجموعة  على 

751ر922ر3 دينار )2013: 928ر123ر4 دينار(.

ق�سايــا -
اإن املجموعة مدعى عليها يف عدد من الق�ضايا تتمثل يف ق�ضايا التعار�ضات ومطالبات قانونية اأخرى متعلقة بن�ضاطاتها 
البالغ  الق�ضايا  لهذه  املاأخوذ  املخ�ض�س  باأن  القانوين  وم�ضت�ضارها  املجموعة  اإدارة  وترى  دينار،  499ر885ر10  مببلغ 
الأخذ  حاجة  ال  واأن��ه  واملطالبات  الق�ضايا  تلك  عن  تنجم  قد  التي  االلتزامات  ملواجهة  كاٍف  دينار  055ر414  جمموعه 

مخ�ض�س اإ�ضايف لهذه الق�ضايا.

تعهدات الإيجار الت�سغيلي - 

املجموعة كم�ستاأجر
�ضنة،  ع�ضر  خم�ضة  وملدة  �ضنويا  دينار  000ر110  مببلغ  ملكاتبها  اإيجار  عقد   2011 اأيار   1 بتاريخ  التابعة  ال�ضركة  وقعت 
اإ�ضافة اإلى ذلك تقوم املجموعة با�ضتئجار عدد من املكاتب عند اللزوم ملدة ق�ضرية. بلغ احلد االأدنى للدفعات االإيجارية 

امل�ضتقبلية كما يف 
31 كانون االأول كما يلي:

املجموعة كموؤجر
توؤجر املجموعة بع�س مكاتبها ال�ضغرية وفقا لعقود مدتها �ضنة اأو اأقل. بلغ احلد االأدنى لالإيجارات التي �ضيتم ا�ضتالمها 

م�ضتقبال كما يف 31 كانون االأول كما يلي:
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اإدارة املخاطر  )35(

مخاطر اأ�سعار الفائدة -
البنوك  لدى  الودائع  مثل  فائدة  حتمل  والتي  ومطلوباتها  موجوداتها  على  الفائدة  اأ�ضعار  ملخاطر  معر�ضة  املجموعة  اإن 

والبنوك الدائنة والقرو�س.

تتمثل ح�ضا�ضية قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة باأثر التغريات املفرت�ضة املمكنة باأ�ضعار الفوائد على ربح املجموعة ل�ضنة 
واحدة، ويتم احت�ضابها على املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل �ضعر فائدة متغري.

يو�ضح اجلدول التايل ح�ضا�ضية قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة على اأ�ضعار الفائدة مع بقاء جميع 
املتغريات االأخرى املوؤثرة ثابتة.

يف حال هناك تغري �ضلبي للموؤ�ضر يكون االأثر م�ضاو للتغري اأعاله مع عك�س االإ�ضارة.

مخاطر الئتمان -
مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف اأو عجز املدينني واجلهات االأخرى عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه 

املجموعة.

ترى املجموعة باأنها لي�ضت معر�ضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بو�ضع �ضقف ائتماين للعمالء مع مراقبة 
الذمم القائمة ب�ضكل م�ضتمر. كما حتتفظ املجموعة باالأر�ضدة والودائع لدى موؤ�ض�ضات م�ضرفية رائدة.

متثل الذمم امل�ضتحقة من احلكومة وموؤ�ض�ضاتها ما ن�ضبته 47% من الذمم املدينة كما يف 31 كانون االأول 2014 )2013: 
46%(، هذا وتقوم ال�ضركة بتقدمي خدماتها لعدد كبري من العمالء.
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مخاطر ال�سيولة -
تعمل املجموعة على اإدارة مخاطر ال�ضيولة وذلك عن طريق التاأكد من توفر الت�ضهيالت البنكية.

يلخ�س اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات املالية )غري مخ�ضومة( على اأ�ضا�س الفرتة املتبقية لال�ضتحقاق التعاقدي واأ�ضعار 
الفائدة ال�ضوقية احلالية:

مخاطر العمالت -
مع  ثابت  ب�ضعر  الدينار مربوط  �ضعر �ضرف  اإن  االأمريكي.  والدوالر  االأردين  بالدينار  املجموعة هي  تعامالت  اإن معظم 
الدوالر االأمريكي )1/41 دوالر لكل دينار(، وبالتايل فاإن اأثر مخاطر العمالت غري جوهري على القوائم املالية املوحدة.

القيمة العادلة لالأدوات املالية  )36(

تتمثل االأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد واأر�ضدة لدى البنوك والذمم املدينة وبع�س االأر�ضدة املدينة االأخرى. تتكون املطلوبات 
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املالية من الذمم الدائنة والقرو�س والبنوك الدائنة وبع�س االأر�ضدة الدائنة االأخرى.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ال تختلف ب�ضكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه االأدوات.
اإدارة راأ�س املال  )37(

يتمثل الهدف الرئي�ضي فيما يتعلق باإدارة راأ�ضمال املجموعة بالتاأكد من املحافظة على ن�ضب راأ�ضمال مالئمة ب�ضكل يدعم 
ن�ضاط املجموعة ويعظم حقوق امللكية.

تقوم املجموعة باإدارة هيكلة راأ�س املال واإجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء تغريات ظروف العمل. هذا ومل تقم 
وال�ضنة  ال�ضنة احلالية  املال خالل  راأ�س  بهيكلة  املتعلقة  واالإجراءات  وال�ضيا�ضات  االأهداف  تعديالت على  باأية  املجموعة 

ال�ضابقة.

اإن البنود املت�ضمنة يف هيكلة راأ�س املال تتمثل يف راأ�س املال املدفوع واالحتياطي االجباري واالحتياطي االختياري واالأرباح 
املدورة والبالغ جمموعها 956ر028ر30 دينار كما يف 31 كانون االأول 2014 (2013: 669ر062ر21 دينار(.

معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة  )38(

مت اإ�ضدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى 31 كانون االأول 2014 اإال اأنها غري ملزمة حتى االآن ومل تطبق من قبل ال�ضركة:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء

يبني معيار رقم )15( املعاجلة املحا�ضبية لكل انواع االيرادات النا�ضئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا املعيار على 
جميع املن�ضاآت التي تدخل يف عقود لتوريد اخلدمات والب�ضائع للعمالء با�ضتثناء العقود اخلا�ضعة ملعايري اخرى مثل معيار 

املحا�ضبة الدويل رقم )17( االيجارات.

يحل هذا املعيار بداًل من املعايري والتف�ضريات التالية:

معيار املحا�ضبة الدويل رقم )11( عقود االن�ضاء  -
معيار املحا�ضبة الدويل رقم )18( االيراد  -

تف�ضري جلنة معايري التقارير )13( برامج والء العمالء  -
تف�ضري جلنة معايري التقارير )15( اتفاقيات ان�ضاء العقارات  -

تف�ضري جلنة معايري التقارير )18( عمليات نقل اال�ضول من العمالء  -
التف�ضري )31( االيراد – عمليات املقاي�ضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.  -

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 كانون الثاين 2017 مع ال�ضماح بالتطبيق املبكر.
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معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( االدوات املالية

قام جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية باإ�ضدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 »االدوات املالية« بكامل مراحله خالل 
متوز 2014، ويبني هذا املعيار املعاجلة املحا�ضبية لت�ضنيف وقيا�س املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبع�س العقود لبيع 
اأو �ضراء االدوات غري املالية. وقد مت اإ�ضدار هذا املعيار ال�ضتبدال معيار املحا�ضبة الدويل رقم 39 »ت�ضنيف وقيا�س االدوات 
املالية«. قامت ال�ضركة بتطبيق املرحلة االأولى من معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 كما �ضدرت خالل العام 2009، 
وكان التطبيق االأويل للمرحلة االأولى يف 1 كانون الثاين 2011 و�ضتقوم ال�ضركة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 
9 اجلديد بتاريخ التطبيق االلزامي يف 1 كانون الثاين 2018 والذي �ضيكون له اأثر على ت�ضنيف وقيا�س املوجودات املالية.

طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�ضلة )تعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 27 و معيار التقارير املالية 
الدويل رقم 1(

املالية  )القوائم   27 رقم  ال��دويل  املحا�ضبة  معيار  بتعديل   2014 اآب  �ضهر  خالل  الدولية  املحا�ضبة  معايري  جمل�س  قام 
املنف�ضلة( والذي اأتاح للمن�ضاآت  خيار اتباع طريقة حقوق امللكية يف محا�ضبة اال�ضتثمارات يف ال�ضركات التابعة واحلليفة 
وال�ضركات حتت ال�ضيطرة امل�ضرتكة كما هو مو�ضح يف  معيار املحا�ضبة الدويل رقم 28. كما مت اجراء تعديل اآخر على 
معيار التقارير املالية الدويل رقم 1 والذي ي�ضمح للمن�ضاآت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من تطبيق اال�ضتثناء الوارد يف 

معيار التقارير املالية الدويل رقم 1 واخلا�س بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.

يتم تطبيق هذه املعايري اعتبارا من 1 كانون الثاين 2016، كما يجب تطبيقها باأثر رجعي مع ال�ضماح بالتطبيق املبكر. 

معيار املحا�ضبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية  - )تعديالت(

ت�ضمل هذه التعديالت حت�ضينات محدودة ترتكز على االأمور التالية:
• اجلوهرية	
• الت�ضنيفات والتجميع 	
• هيكل االي�ضاحات	
• االف�ضاح عن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية 	
• عر�س بنود الدخل ال�ضامل االآخر الناجتة عن اال�ضتثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية.	
• ال يتوقع اأن توؤثر هذه التعديالت على املركز املايل اأو االأداء املايل لل�ضركة. ال تتوقع ال�ضركة اأن يكون لهذه التعديالت 	

اأثر جوهري على  اي�ضاحات القوائم املالية لل�ضركة 
• يتم تطبيق هذه املعايري اعتبارا من 1 كانون الثاين 2016، مع ال�ضماح بالتطبيق املبكر.	
• تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم )28( - املن�ضاآت اال�ضتثمارية	
• التي ينطبق 	 للمن�ضاآت  التوحيد  االإ�ضتثناء من متطلبات  اأثر تطبيق  التي قد تنتج من  االأمور  التعديالت  تعر�س هذه 

عليها تعريف املن�ضاأة اال�ضتثمارية وتو�ضح االمور التالية:
• ينطبق االإ�ضتثناء من متطلبات التوحيد على ال�ضركة االم التابعة ملن�ضاأة ا�ضتثمارية، عندما تقوم املن�ضاأة اال�ضتثمارية 	

بقيا�س وتقييم جميع ا�ضتثماراتها يف ال�ضركات التابعة على اأ�ضا�س القيمة العادلة.
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• بتقدمي خدمات 	 وتقوم  اال�ضتثمارية  املن�ضاأة  تعريف  ينطبق عليها  التي ال  التابعة  لل�ضركة  املالية  القوائم  توحيد  يتم 
للمن�ضاأة اال�ضتثمارية. ويتم قيا�س وتقييم جميع اال�ضتثمارات يف ال�ضركات التابعة االأخرى على اأ�ضا�س القيمة العادلة. 

• والتي متلك ح�ضة 	 اال�ضتثمارية  املن�ضاأة  تعريف  ينطبق عليها  التي ال  املن�ضاآت  امللكية من قبل  تطبيق طريقة حقوق 
التعديالت على معيار  اأو م�ضاريع م�ضرتكة والتي ينطبق عليها تعريف املن�ضاأة اال�ضتثمارية: ت�ضمح  يف �ضركة حليفة 
اتباع طريقة  للم�ضتثمر عند  ال�ضركات احلليفة وامل�ضاريع امل�ضرتكة -  املحا�ضبة الدويل رقم )28( اال�ضتثمارات يف 
حقوق امللكية باالإبقاء على الطريقة املتبعة من قبل املن�ضاآت اال�ضتثمارية احلليفة اأو امل�ضاريع امل�ضرتكة عند قيامها 

بقيا�س وتقييم ا�ضتثماراتها يف ال�ضركات التابعة على اأ�ضا�س القيمة العادلة.

يتم تطبيق هذه التعديالت على املعايري اعتبارا من 1 كانون الثاين 2016.

اإعادة تبويب  )39(

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة للقوائم املالية املوحدة لعام 2013 لتتنا�ضب مع تبويب ارقام القوائم املالية املوحدة 
ل�ضنة 2014. هذا ومل ينتج عنها اأي اأثر على حقوق امللكية اأو االأرباح لعام 2013.



122

١-  
 
٢-   
 

  

  

 
  

  

 

  

  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
٣- 

 

   
 

   
   

 
 ١٤ ٢٠١٤(  

 

اإقرارات جمل�س الإدارة
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التو�ضيــــــــــــــــات

بناًء على ما ورد يف موجز التقرير وامليزانية العمومية وبيان الدخل يقرتح جمل�س االإدارة موافقتكم على ما يلي:-

 تالوة وقائع االجتماع العادي للهيئة العامة.. 1
 تالوة ومناق�ضة تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال ال�ضركة لعام 2014، واخلطة امل�ضتقبلية لها.. 2
 تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن ميزانية ال�ضركة وح�ضاباتها اخلتامية واأحوالها واأو�ضاعها املالية خالل . 3

عام 2014.
 مناق�ضة امليزانية العمومية وبيان الدخل واالحتياطات واملخ�ض�ضات الواردة فيها لعام 2014.. 4
 املوافقة على تو�ضية جمل�س االإدارة باالأرباح املقرتح توزيعها.. 5
 انتخاب مدققي ح�ضابات ال�ضركة لل�ضنة املالية املقبلة، وتفوي�س جمل�س االإدارة بتحديد اأتعابهم.. 6
 اإبراء ذمة جمل�س االإدارة عن ال�ضنة املنتهية بتاريخ 2014/12/31 مبا يتفق واأحكام القانون.. 7
 اأية اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها يف جداول االأعمال للمناق�ضة وح�ضب اأحكام قانون ال�ضركات.. 8

وختامًا ي�ضكر جمل�س االإدارة امل�ضاهمني الكرام وكافة موظفي ال�ضركة جلهودهم الكبرية املبذولة لتطوير االأداء يف ال�ضركة، 
�ضائلني اهلل عز وجل التوفيق يف ظل ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

جمل�س الإدارة
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